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கடவுள் துணை. 

விளம்ப ரம் 

—-raheoo-— 

கனவான்களே ! சென்னை பிரம்பூர் குயப்பபேட்டை படவெட் 

டம்மன் கோவில் தெருவு 04-வது நெம்பருடைய வித்தியாரத்தி 

தாகா அச்சுக்கூடத்தில் ஸ்தாபிக்கப்பட்ட வி-பி கம்பெனியில் தமி 

ழ், தெலுங்கு, கிரந்தம், துலுக்குமுதலிய புஸ்தகங்களும் ஸ்மார்த்த 

வைஷ்ணவர்களுக்கு வேண்டும் புஸ்தகங்களும் பால்யாகளுக்கு வே 

ண்டும் சாலேஜிப் புஸ்தகங்களும் உத்தியோகஸ்தர்களுக்கு வேண் 

டும் ஆக்டுபுஸ்தகங்களும், இசுலாமானவாகளுக்கு வேண்டும் தமிழ் 

எழுத்தில் துலுக்குபுஸ்தகங்களும், காவலர், பாவலர், காவலர் யாவ 

ருக்கும் வேண்டும் இலக்கணம், இலக்கியம், புராணம், கதை, ௮ம் 

மானை, காடகம், விலாசம், கீர்த்தனை, அர்தாதி, கலம்பகம், கோ 

லை, தாது, வெண்பா, சதகம், கும்மியெனும் அனேகம் இனுசு 

களும், அத்வைத சாஸ்திரமும், அஆறுமுகராவலர் புஷ்பசத செட்டி 

யார் சை-இரத்தினசெட்டியார் இவர்களுடைய அச்சுக்கூடங்களித் 

பதிப்பித்த உயர்ந்த புஸ்தகம்களும், வியாதிகள் சொஸ்தப்படும்படி, 
தக்கு ௮விழ்தங்களும், அவரவர் பேர்களுக்குக் தக்கதாய் ரொம்ப 

வும் அழகான வெலைசெய்த றப்பர் FAS OLD, ஜொமன் இல்வரால் 

செய்த ஈசைகளும், சாமான்களும், நல்ல வாசனைபொருந்தயதாயும் 

காள்படயிருந்தால் கெடாமலிருக்கும படியாயும், உள்ள அத்தர் இனு 

சுகளு 7, பூசு பில்லைகளும், வாசனை வத்திகளும் இவைக ளெல்லாம் 

தயாரா யிருப்பதால் வேண்டியவர்கள் அடியிற்கண்ட எனது மேல் 

விலாசத்திற்கு எழுதினால் உடனே வி-பி தபாலில் அனுப்பக்கூடும் 

என்னுடைய கேட்லாக்கு வேண்டுமானால் அசையணா ஸ்டாமபு ௮ 

BIG GoW அனுப்பப்படும், 

ஒவ்வொருவரும் எங்களுக்கு விஷயக் தெரியும்படி தெளிவா 

ய்ஒவ்லொரு முறையிலுர் தக்கள்பெயர் ஊர், இருப்பிடம், போ 

ஸ்டாபீஸ், தாலுக்கா, ஜில்லா முகலியவைகளோடே விலாசத்தை 

சுட்டாய மெழுதவேண்டும், 

As Bus Soar as அச்சுக்கூட்த்தலைவர் 

பெரம்பூர் போஸ்டு மதறுள், 

பி. தா சிதம்பரமுதலியார்
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சிவமயம், 

அகஸ்தியர் பரிபூரணணத்தின் அகராதி. 

பெயர். பக்கம், பெயர். பக்கம், 

௮ காதுமக் தத் இற்கு சில்தேய்க்கத் 
௮காசஉகாரம் ௩௮| அதைலம் ௬௪ 
௮௧7ரஉகாசதிகைஷைபுரரணம ௬௩ |காதுக்குத்திரைசலுக்குதைல ௬டு 
HFIDG YD a ௨௰। காகஃச்செந்தூசம் ea 
அப்பி3ரகசெந்தூரம் ௪௬ | கரமகேசரிகுளிகை ow 
௮பச்செக்தூ ரம ௪௬ 

அறிவு ௪௯ குப்பிச்செந்தூசம ௪௪ 
அறுகம் வர்தைலம் ௬டு காமகேசரிகுளிகை உ 

அஷ் கம்பாவைத பனம் ம௨।குளிர்சுச த்திற்குயொழம ௬ 
ஆ ௪ 

ஆக்கராணகசியம் ௬௬ | சகலமேகஎண்ணை ௬௮ 
இ சண்டமாருதம் Da 

இஞ்சிச்சூரணம் டு௪| சத்துருமாரணம் | aw 
இடுமருந்து ௰௯। சத் இவுப்புஉழலைப்பெடர் ௫ 
இரசகர்ப்பூரவைப்பு ௨௩) சர்வசுச குளிகை உவ 
_இச௪பற்பம ௪௪] சவர்க்கரரவைப்பு Oe 

இரசகற்பூரக்கட்டு ௩௬ | சன்னிசூதவாயுவுச்சு ௬௰ 
இசசகற்பூரக்குளிகை கடு। சன்னிக்குதைலம் ௬௪ 
இசசவா.2தஇற்குடாலைசசெ இ$ சன்னிக்குகலிக்கம் ௬௬ 
இலிங்கக்கட்டு ௩டு। சன்னிககுச்தாபபரகுளிகை ௩௨ 

உ சா 
உருவாற்றதமை Ds ச.ம்பிசாணிபதக்கம் ௩௩ 

௪ சி (தயிலம் ௬௨ 
&C Gat Rot s Gor ௬௪ [சரசுவேய்பினசம் சிரச்சூலைக்குத் 
eon Aas இக்குமருக் து ௬௬ | சவயபோகிகழ்பம் ௬௨ 
கக்தகச்தைலம் ௬௩ । சவசாஜயோகம் STD 

கபாடலேூடம் Ge. ச 

கபரலசூலைக்குசவுரித்தைலம் ௬௨। 6%இச்சூரணம் ௯ 
கருஞ்சூரைச்சூரணம் ௮ & 
கர்ப்பவியா இஃகுளஎண்ணை ௬௪ சுஃ்குச்சூரணம் @e 

கர்ப்பூசிலாச.ச் துபற்பம ௩௯ சு -துககுடாஷாணகுளிகை ௨௯ 
கன மலரகரறு ௪௰।சுரத்அச் ததபிமன்டுளிகை ௩௰ 
கன்ம தீர ௪3) ஈரக்துக்குவெண்காரகுளிகை ௩௧ 

கா சூ 
காட்டு. ரணைச்சூ, ணம் ௫௯! சூடன்வைப்பு ௨௪  



௫௪ 

பெயர், பக்கம், 

சே 

சேத்மகர த் இர்குபாழ கஞ்ச 
(சை) சைவிசவைட்பு ௨௨ 

சை af gnc: arly ௫௬ 

(ஞு)ஞானம் ௨௧ 
(5) தாம்பிரச்செக்தூசம் இ௰ 
தாதுபுஷ்டி க்சுளிகை ௨௪ 
சாளக்கட்டு ௩௪ 

தாளகபற்பம் ௩௪ 

(இ) திப்பிலிரசாயனம் ௫௪ 

இப்பிலிமிளகுசூரண.ம (GG) 

திரிகடுகுசூரணம் இடு 

இராக்ஷரூரணம் @a 

இரிகடுகுமிலகியம் ௫௨ 

Biya: 8௯ 

(தூ) தூ.துவளை லேகியம் டு௩ 
தூரக்துசெய்தியறியுமை கு 

(மே) கே ுதாக்கொட்டைலேடுக 

(>) நசியம் ் ore 

(51) @TauguH PR 
நாகசெக்தூரம ௪௯ 
நாடிகீமுபெனலு ச் மீதியே டுவி. ௮ 

கரதவுப்பி.: பெயர் ௧௫ 
ட்நூ) நூலின் வீடரம ௯ 
.நூலகொடா இருக்க எச 
(ப) பச்சைகர்ப்பூரலைப்பு ௨௪ 
பஞ்சகாடியிருக்குமிடம் ௰ 
பராம் உப்பட்டை ஞாரணம் GE} 

(பி) பிண்டஅண்டம் ௧௬ 

பித்கசுறக்திற்ககயாழம்கஞ் ௬௨ 
(பீ) பீரசத்துக்குச் தரி ௬௨ 

(பு) புருஷா. ௮ 
Lag rm ig FL க்கூம்விதம் fy 
(kp) pB WwW ovorin LF 
பூரண நூக்மகுக்துவஞான ௬ 
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ியப்புகழ்ச்ச
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பெய”, பக்கம், 

பெண்ணுக்கும்அணுக்கு மரு ௪௯ 
பரு பா டு தீசமிளகுலே திடம் இக 

(பே) பேதிமாம இவா ௩௨ 
பேத: ளம் eq 

(போ) போ தூரி எம் 

(not Sart ways Gre ort Oo 

LOT 6501 15 11 19. தத் 

(மூழமுப்பூவுச்குலிபசம். இடு 
பூப்பூயின பெயர் கடு 

முப்பூ : BH 

(மூ) மூசண்ட₹யாழம் ௬௪ 

மூலகரி ௬௯ 
மூ.க்சியாழம் இரசலேகாட்டுக்இ 

யாழம் ௬௧ 

வசிய திற்குவிபூதி ௧௭ 

வ௫ிபக்காட்பு கள 

வசியமை சன 
(ava Jorn +5 ரத்துக்குகயர்ழம் டக 

வாந்தஇபேதிக்குச்சூரணம் . Gy 
aan tg F om euLILy ௨௫ 

வாலைரச த்திற்கு தீரும் வியாதி ௨௭௬ 

வ:லைச2 திற்கு ௮னுபாஎ ம் தீரு 
கோய்கள் ௨௪ 

வாலைசஞ்€விக்குளிகை ௩௨ 
வா லைபேதிக்குளிகை ௩௨2. 

வாய்வுக்கும் மக் ற்கு கெந்பபி 

ணிக்கும்வியாதி ௧௨ 

(வி)விஃதுவேஷணம் ௧௪ 
விமாயகர்காப்பு கு 

Sasa Ba on wu . aa 

விஷங்களுக்குக்குழ: பு ௯.இ 

(9.௨) ஷெண்காசபற்பம் ௩௯ 

வண்ருட்டர் தரசொரனடற் ௪௨ 
சவள்ளி..ற்பம் ௪௨ 
இவள் ஊக்குச்சூரணம ௫௬ 
அவல் வங்கபற்பம்ஃ௮ மல இழ்ச௰ 
(வை)வராக்கியம் 

வைச்தியதருமம 

or 

Aor 

21 B-ppDow.
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இவமயம், 

  

அகஸ்திய முனிவாருளிச்செய்த 

பரிபூரணம், gq MT. 
QS ம் 

எனவவ வடு சத தகக டை 

காப்பு. 

பூரணமாய்கிறைக் பரிபூரணத்தைப்போரறிப் 

LS po பல பி. தஇயபூரண ம்தைப்பாடக் 

காரண மாய்கருவுரு யெங்குர்தானாய்க் 

சண்மணியினலொன கருணைதன்னை 

யாசணமாய்முக்கோண கடிவினின் ந 

் அம்பசச்தையனுஇன மு மதஜிவாற்போர்றி 

‘2 வாரணம: முகத்தோனை யனுஇனமும்போழ்றி 

மகத்தா னவேஇடனை வண ப்னேனே. 

வணங்கூமிசநி /சையிலேவேத்யோனாம்்உடமொழியைசதான் மொ 

டுத்தேபருளுமீப்கதார், இணங்கிமிஃபூணத்தையிருஈ துபாரத்தேன் எ 

காக்சபூணத் னின்பங்கண்டு, கணங்கிமிகபோ காமலறிவிற்கூடி குரு 

வா பூரண F ஸைச்கூர்கிறுபாடி, ao ar OBS வேதஇயள் முன்வைத்துயா 

ல் ட . பிட் wate ae ௩ 
ணு; லணம்£மாய்கைகூப்பி. பணி தட 20 உண. ௨ 

பணிக் இட்டயி4 நாலை இப் பக்குவமாயாதியக்தந் முய்ப் 

பார்த்து, ஈணிக் இட்ட கருவெல்லா மிலேகசகோனற ங் கைம்முமையும் 

கு ர முதையுமிதிவேே தான்றுப, அணிகச்இட்ட வின்னூலைவைத்துக்கொ 

ண்சி அறு இன ழும்பூண ததைப்பண் பாய்ச்கண்டு, துணிக் இட்ட வயித் 

இயமாம்லாதஞ்சேய்து துறிடமுளள யோகஃமுடனரூரானம் பாரே, ௩ 

டாசென்றசெ ரனைமொழிபெற்றுக்கொண்டு பதிலாகபொதுி 

யையி 2ஈயிருக்கும்போது, சேன்றவயிச்தியபூரணத்தைப்பார்க்க தி 

மிஷச்திற்ென் தியி) / தர்வக் ஐ, கேரசெளததெ பொதியிற்டும் 

டமூர்த்தி சொச்சோதியானபூரணசைப்பார்க்க, Gin? son Circe 

ரிசன்னில்வக்தோம் மேன்்ஃைமயுடனடி மைடை த்தா ளென்றாரே, ௪



௭ He aoe பர்பரிபூரணம் னா, 

என்நதெ. ௬டத்தர்களைபார்த்துபாணு மின்பமு:_ன்பூரணணத்தைப 

வருக்£தேன், வம்பருக்குமுலக த்ிலுள்ளபேர்க்கும் வாயாதூவாய்க் 

தாலும்வழிகோன்றாது, என்பதொரு வயோூக்டு £ய்துமாகி லிதிலு 

ள்ளகருச்தெல்லாமெப்துமெய்துங், சண்டுமிவன் காணாமர்கலங்குஞ் 

சோதிக் சுருவிபிலே.பமைக்; பூணமென்பாசே,. டு 

பாரப்பாபூரணமாமிர் நூலைப் பரரிலுள்ளோர்க்யோகே பகனஞ் 

சொன்னைல், நேரப்பாபூரணமு மவபித்தியமுஷ்சொன் னேன் கிலையா 

தகுருகாடிகலைக்கக்சொனனேன், காரப்பாபழ்பமொடுசெ.ர். தூரங்கள் 

கட்டானமாத்இரைகள் சரக்குவைப்பு, போப்ப: முப்பூவின் தீடசைமா 

ரக்க௦ பெரு நூலின்மறைக் தெல்லாம் பேசினே. ௬ 

பே௫னைன்தயிலல்கள்சச;யனங்கள் பில மான?லைூயெமும்கயாழ 

ததோ, விசினேன்௪ச?லவி.பாஇயு௦ த! விளம்பினேன் வசியமோட ஞ்ச 

னமாஞழுஜ்றச், தூாசியிலேதிரிபுவஃய/ கஞ்சொனனேன்துடிவானமாரண 

மும்வைப்புஞ்சொஈனேன், பாஷையி7ல அஷ்டஃ௩ர்மெட்டுஞ்சொன் 

னேன் பராபரச்இன்குறிசொன்னேன்பணிச்த்கேளே, or 

‘ நால்விபரம். 

கேளப்ப/ மூன்றுலட் சல்காப்புசொன்னேன் கிருபையுள்ளவாத௰ 

துஇலட்சம்காப்புச், சூளப்பாவயித்தியத்திலிரண்டுலட்சஞ் சொன்னே 

னவற்மைக்கு நுக்கியிருகா ண்டஞ்சொன் 2னன், பாளப்பாவதைகுறுக் 

இப்பாஇபாக பாடிசனன்னறுறு தாறுசாலுஷ்சொன் னன, வேளப்பாதி 

ராலகமெண்ணூறுஞ்சொன் னன் மேகதைமுறையம் நூற்றில்வெளிபி 

ட்டேனே. ன 

வெளியிட்டவம்படுலேமார் ஐஞ்சொன்னேம் விவரமாய்நுன்னூ 

த்றிம்செர்தூசஞ் சொன்னேன், ௨ழியாகவெண்பஇலைமுட்பூஞ்சொன 

க ae als தயக்தானுயிறத்தைக லூறுஞ்சொஞ்னேன, அழிபாதமு 

ன்னூற் மிம்கர்மதாமம் அனபாகசொன்னதைநீபறிம்துபாரு, முழி.யா 

சேகானூழ்றி லிரண்டுசெ.ன்னேன் மூடின£்தார்மீற்தினமாம் காலு 

அறு. ௯ 

சாநூற்றில்வபிக்தியமும்பூ ணமுந்தோன்றும் நாடிபுடன்குருகா 
௫ . உ: - ௪. க ௫ * ௪. > த 

io som CP UDBo HT) Dt, ரல: னழுப்பாலுகன்றாய்த்தோன பை யாழ னே 

; ட 22. ௫ ce ££. rs 2 ச . * ‘ வபித்ியபூரண ris jst, தேடினுறந்கிடையாதவ்வுலகத் அள் எள சிவ 

யோட. ச.இருப்பார்கொடுக்கமாட்டார், நாளாகவவர்களிடக்தொண் 

டுசய்து கன்மையு ன் நூல்வாக்வெட்டம்பாசே, ௰



அகஸ்தியர் பரிபூரணம்-௪ா., ட டன 

லைசாக்கேம். 

நாட்டமென்றுபூரணக்கைக்காணவென்றுல் ஈன்மையுள்ளசத்சூ 

ருவாத்காணவேண்டு Fy ஓட்ட டு பன் தவேபட்ட மெலலாமலவோடாதேநி 

ஒருமன காய்சுழிமு ன யினுகந் துகில்லு, ஆட்டமென் ததிரு௩டனமல்கே 

யுண்டு 8 ௦-பத்தோசெழுத்தமுசலெல்லாமுணடு, பாட்டைமிகப்பித 
த்ததனொலென்னவுண்டு பத்திமுத்இவயிராக்கேமாசப்பாரே, Ds 

பாரப்பாவுலகத்தில் ஞானமென்பாம் பரா பச,த்தினிருப்பிட தை 

ப்பாசார்பாரார், சாரப் பரஉலகத்தில் போகஞ்செய்வார் சார்க் இருக் 

கும் பர ஞ்சே Bacon dan & Sa CRT, ஊரப்பாகிமியையென் தேயுழவுவா ர்க 

ள் உத்தமனேஉள்ளுபிசையதியமாட்டார், டேோப்பாசரிதையென் பார் 

தன்னுக்குள்்ளே நெருப்பா றுக்திருக்கோயில் கண்டிலாரே, D2. 

கெருப்பாருமயிர்ப்பாலம்5உடந்தபாலே நிலயாதகங்கையடாநீத்த 

ப்போகா, இருப்ப ர்களதுமயமாயாடியாடி. இன் பகலம்பற்றாகியோடி. 

போடி, கூறிப்பாககண்டலர்க்கேதெரியுமார்க்கம் கோடி ரவிசுடர்காம் 

இகொண்டலாட்டம், வெலிப்பாகபூணத்தையதிவாற்டார்க்க வெட்ட 

வெளியா குமட ரகுருவைத்பேடே. Om. 

பெருநாத்காவியப்புகழ்ச்சி. 

mea ஞானகாவியச்இற்னு.னும் கூர்மையுள்ளபூரண_த்இன் கு 

றிப்பைச்சொன்னேன், பரிவானசெளமியமாஞ்சுருக்கமப்பாபாடினே 
னைன்னூற்றில்ஞானமெல்லா ம்,கருவான பூசணமீராறுநூலிழ் கரு தனே 

ன்ஞானமெ.டுகற்பபெல்லாஞ், சமியானபெருநூல்காவியத்்திற்றானுஞ் 

சாற்றினேன்மும்மணியின் நதன்மைதானே. DF 

கன்மையுள்ளசெளமியசாகரத்திர்ரானுஞ் சகலமுமேயாதிய௩த 

மாகச்சொன்னேன், முன்னமேகுருநாலாம்பன் னிசண்டு நூறில் முத்தி 

ள்ளஞானமொடுிகற்பஞ்சொன் ?னன், வண்மையுளஉயி?இய : யுள்ளளு த்பஞ் : யுளலயி?இயபூரணத் 
தை வாழ்த்தனேன்வயி/ இபத்இன்எழி ானன்றாய்ச், சொன்னமொழி 

யெவ்வளவு£$தப்போயிக்லை?சா தியென்ர.பூரணத்தாற்றுலக்கனேனே, 

பூரணமாமாத।ரம்தன்னினின்ற புரியட்டகசலாய்வின்பேர்தான் 

கேளு, வாரணமரம் பிராணவனணேடைடானன் மூலும் மகத்தானவுகரனனு 

டன்'சம। னன்வியானன், காரணமாநாகனொ்கூர்பன்றானுல்கனமான 

இருதச-௪கூர்2 தவகத்தன், அாரணமாக் -ஞ்செயனும்பத்னுமாச்சு ௮ 

ப்பனேய.௨சடையினி௮ றைகி னே. Deir



௮ அகஸ்தியர்டரிபூணம்-௪௭. 

அறைகழேனில _சகலைபின்சுழினைய: க அலம்புலடயுங்காச் காரிய 

SE Fun டு, இதயைன(குவைசக்கினிஃயாடெ. ண்ண இயல்புருடன் கு 

௫௫௮ வன்பார்சே ரத்தி BibT, கிறஹைய-னடு நமிர்கொக்கு சட்சுவோடு 

ட் ss es = ் ai A 3 ட் Ch. oe a 

சகேர்மையுள்ளசுப்குவையாக் ரண ரச? 5 மறைபுடனேயிவை Us Bi 

த . ; உ டட டர 
நித :னல்கண்டு மு2ன்பையுள்ளகுறுகாடி OGLE NIE LOT, Wor 

புட்டு. 

அஞ்சாகி-பத்தானதசநாடிக்குள் அப்ப 2ஊரவிமதியு நெருப்பு 
௫ . - ர ௩ ட 3 

பா, மிஞ்சாதலாதபித்தஞ்சிலஷ் மகி விர மன் மூன் இினிலேவியா 

திகாண, பெஞ்சாரக்காணுக.ர்ரூவகை சீகேளு சீேர்மையுள்ளதத்து 
க க ச so. ல் “7b . . 

வ.த்தைஙினைவாய்ப்பார்த்த, செஞ்சாரைப்பேலப்பாகாடி சன்னை இற 

மாகக்காணுதழ்குவவஃ)யைக் கேளே, Dy 

கேளப்ப: புருடருக்குவலதுக யக் கருபையபுடன்றான பிட த்துதெ 

Lea ara, சூளப்ப!பெருவிரலலெ; ரல்குலத்துக்கப்பாம் சுகமாக 

விசலாலழுத்திப்பாரு, வஊாளப்பாழு ல்விரலேஉாதகாடி வண்மையட 

னடுவிசலேபி.ழ்2ஈ-டி, பேோளப்பாகடை விர லேபேஷ்மராடி. இ௰மாககி 

aren Dour iO polls gaa om. De 

Lhe. (HE GGG Same, க்குவி ம், 
a ட ட் ள் பரு ட. 

காண வயுதடருக்குவா2க டி. கானகக்ழ பயில்போலும்௮ன்ன 

ம்போலுக், தோணவேகோழிரடைநடக்குஜஞ்செொனனேன் துமியமென் 

தபிம்ைதினா உகேளு, ஏண(வேய- மையுட னடையைப்பே 1 QYib ஏன்ம 

a ; : ts ne இட ர 
கனேறுட்டையைப்போனடக்கும்பாரு, வேண 2வச தும் தபர 

க லத . ச ey 
ம்புபே[லும் ேவண..உதவளைகுதிப்பே லா பாரே, ei 

பெண் BORD SGT YG oT 6 aGoad sl, 

பார்க்கவேபெண்மிகளுக்கிட துபக்கம் பஇவாகப்பார் த்திடவேபக 

ரக்கேளு, கார்க்சவேவாகசமனசாப்பம்பேலாங் கனமான பித்தமதுதவ 
Deh . ல . ன க : 
ளைபோலாள், சேர்க்கலேையமென்றகாடிதானுஞ் சிறுகடையாலன் 

2 

ம் 2 Dw ap ba லறிமாலறிச்தூசேே, ர ௨.௧. 

* ௪ . ட * ௬ 

னம்போழற்செழிப்பாய்க. ணு?, ஆர்ககுமேதோன றுமிக் ௧ டிமூன்று 

காடிகள்முமேலுமீதியோடும்விஃம். 

சேறவேக் இரனும்வ। தாடி. திறமானளூரியஜ.ம்பித் 2 நா டி,மீற 

வேடக்னெயு£சேஷ்ஃமாடி விளங்கவேவீய ழமதிலக் மீறும், ௯ வே 

மத்ஜன்செவியி, விழூன்றுல் குண ரரனசூரி உணும்குறு.ரியொடும், ஏத 

Ae mo ட வி > - 
Car Dis sn Ly Ban's ov an ot G1 Soy மின்பமுள்ள ௪௩ திர ஸமீமாமேங்காணே, 

  iy 3 
Bp BMG {fi 4 “டி WA GIONG Zo Fara cov,



அகஸ்தியர் பரிபூணம்-௪௱, ௯ 

இகங்கள்விடிபக லம் இல் சந்திரகலை 

செவ்வாப்விடியற் க: லத்தில் சூரியகலை 

புதன்விடியற்கரலத்தில் சக்இாகலை 

வளர்பிறைவியாழலிடியற்காலத்இல் சக்இரகலை 

தேய்பிறைவியாழம் விடியற்கால,த்இல் சூரியகலை 

. வெள்னிவிடியற்காலத்இல் சக்.இ௦ கலை 
சனிவிடி யற்கால தில் சூரியகலை 

இவ்விதஃலைபில்கலைசுழிமுனை மூன்றுமேலாஃபித்தசேஷ்மங்உளென் 

பலவைகளவைமப்பினால்வருவவைற்தைஉள் ளங்கையிற்கண்டுகொள்ச , 

fuse Deon Du. 

காணவேயிசவிலேவாகமோடில் கனமானசளியிருமலினாப்புண் 

டாமே, காணவேசெவ்வ யில்லா தமோடில் கன்மையுள்ளசுரமதுகான 

ஹணுகுஞ்சொன்் ஜோக், தோண வமாக தனிலைவாதமோடில் துணிட்த 

சொருதெளமூஞ்சன்னியெப்தும், ேணவேவியாழத்தில்வாக? மாடி. 

ல் விலாவோமிதேகமெல்லாம்வலியுணடாமே. OUR. 

உண்டான தில்களிலேபித்தமீறில் உத்தமனேசலபேோஷமுடனே 

காணும், பண்டா உபுர்இயிலேபித்தமோடில் பாசமுடணி2ரற்றக் தலைக் 

GF HWM, அண்டானவெள்ளியிலேபித்,மோடில் அ௮ப்பனேகண் 

ணோூபுக்காதுகோயாம், கண்ட சனகுழுவினி2லபித்தமோடில்கண்மை 

யுலுதாபசுரந் தலைகொோக்காடே. ன 

கே க்காட்டையதிச் துனைா/கவ.ரிச்தீயற்கு நுண்ணறிவாட்செரல் 

லிவிட்டேனுணுக்கமெஎலாம்,பாம்காட்டாற்றெறியா த.பழக்கமாக பா 
ர்ம்கறிர் 2தார்தனையெடு/ அப்பரிவாய்கேளு, கெட்காட்டாற்கடையா 

இஃவுலகச்துள்?ள கஇருபையுடனமன முறுதீயாககீயும், வாய்ச்காட்டா 
லி தால்தான்வாய்க்கு:2 பாருவண்மையுள்ளகுருகாடிவகையைப்பா சே, 

குரு டியிருக்குமிடம், 

பாசப்பாகுறுகாடியைக்துக்குகடுவாய் பரறிகிற்கும்வரலாறு தன் 
னைககேளும், சரப்பாபித்கத்இன்முன் னேநிழ்கும்*இசை ௩1டி பத்துக்கு 
த்திமமாய்கிற்கும், ஏரப்பாலாதமென்றுசொல்லார்மூடர் இருச்தியல் 

கேப் பளவில்வேஞய்2ற்கும், தாரப்பாகொண்ட குருகாடிகேர்மை த 

ஊையறிபவகையறியசாற்றுவேவே.. ன உவா 
2 சநாடி-இசைகாடியெபைருவியத . 

2.



D கஸ்இயர் பரிபூரணம் “ஸார், 

பஞ்ச உடிகளிருக்குமிடம், 

சாற்றுவென்பெருவிரலிற்பூசளு டி: சற்கையில்லாஆள் தூண்டிவா 

தமெனக,ஏற்றதமுள்ளஈடுவில்தான பிசதம்ா ரூம் இசை ததொருபவு்.இ 

சமே.௫யயமாகுக்,22 ரத்றுஇன் A ys gb OO LF GO) UD. சுத்தமுள்ளகு 

HITE DMUs gi Crp, மாற்றுமேருறுகாடியைகதுட்சேர்ச்து. உளர்க் 

அநிற்கும்பேர்பெரியவன மைதானே. ௨ஏ 

பேர்பெரிபகுருகாடிகுணைமேகன்னிழ் பிரண் டுவரும்வ;ய்வுலத்தி 

வட்டைமேசள், சீர.தியவாய்வுமிகுமிருமறோன் ms தினவுசெறிமிகவும் 

வருக்கேகப்வாடுஞ, சூரறிபபிகத்திலாமைபோலத் தோன்றிலேசுர 

மிக்கு௪்சுழச் அவாய்நீர், கார்பெருகிவருவத.போக்வியர்வு? சான் றங் க் 

இத் இடி உரீர்கட்டுஞ்சிலேசு5 ம திற்போமே, ௨௮ 

சே்தும/இற்குருகாடி சில்கம்போ லேிறிகிற்கிலதின் குணந் தான் 

சந்மி2தான் ஐம், ஆற்பணத்கசயூரிருகத்தமருமாகில் ௮௪: தீதியமாமர 

ண சூறிதப்பாதப்பா, காற் னவேகுருஞ டிசுன் திப்போகி ் கழியும்வ 

யிற்ஃடுபபெ௫க்குக்கை கால்வீல் ம, யேம்பனவுமீல்லையில்லைஇட்ட ஞ் 

சொனனோமிக்ந்தருருகாடியிருத் திட்பா ரே. ௨௯ 

பாரப்பாகுருகாடிபக்ஈம்..பலில் பாரித்தரிலேத்தும£ தன தீரே 

சோறும், கூரப்பாகுருகாடி நே3ேறிற்கில்குற்மமில்லைவாதபி2 தமிரண்டு 

சேரும், தாசப்பாகுருகாடி பின்னேவ: ங்கில் உப்பாதே?ாத்தியங்கள்சா 

Bate. Tse, சரரப்பாஉடலுக்குளூயிராய்கின்ற கருவானைசருகாடியோ 

on p ai xo, கூ௰ 

ட ஒன்றுக்குமெட்டா தாடிகேஈ பயூடுருவீத்தானிருச்சு முண்மை 

கேவிர்,வணடுகள் ye ன்மதுவருக்துடேர்மைபோல வாதப்த்தூலேத்து 

Lb db Bow Lh obj 50- VL] HGH) ry GT மைக்குவாதபி் ககம வேகிற்கும்ஏ அவ 

தல்குதைவதுமிஉலை பட் பா,கன்றுக்குப்பாலிஜங் கு. ம்ட சவைட்போலகா 

த்இருக்குல்குருகாடிகாலைப்பாரே ௩௧ 

குறுகச டிகிலைய தியா க்குருடரெல்லால் கூட்டமிட்சொத்திரத்தக் 

குவமைசொல்வார், மறுகாடிவாதபித்தசிலேமமுன வின் மத்தியமென் 

திதையதிவார்வார்த்தை சொல்வார்,கருகாடி குருகாடியாகக்காணும்கை 
ம்முமையாய்குருதொட்டுக்காட்ட த்தோன்றும, பெருகாடிசாச்திரத்இ 

ன்மயு இ. ராதே புல_திய/குருகாடிபினனல்பாமே. ௩௨ 

டா த் தப்பவாதபிசதகடுவேபாத்கிற் பண்டத போன் மதவுண் 

; j 1 ie ae திவி த அக உ தடு ரர் - ணுமத்தியத்தில் 2பாற்தப்பாயூ வரலுமுருலைகிமாண்டிபூன மாய மூ



அகஸ்தியர் டரிபூரஸம்-௫௱, D « 

லமுதலுருவிப்பாய்க் த,சாத்றப்ப। விசைக ரம்பிஜாடேசேர்க்து சந்திய 

மண்டலமேவிச்சார்க்துமேவிச் சாக் தபின்னுகாற்றமுத்தகுருகா டியெ 

ங்குஜ்சுற்றிசடுவில்வரும்கேர் உமதனை காடி.ப்பா சே. ௩ 

பம்பரம் 2பாற்குருகாடிஹறெகிழெனறு பற்றிரித்கும்வாதபித்தகடு 

விலைதான், ௮ம்..ரம்போற்குமூறியெழும்வாதபிம்,த மையமென்றகா 

டிமுதலாடியோடிக்,ஈம்பழடன்மண்ட கமும்கண் மூன் அுஞ்சுத்திக் கத் 

இரிக்கோன்மாதலெனக்கட்டிச்சேர்ச்து, கம்பமூடன் வ! தபித்தநடுவி 

லேதான் தமரதம்போல। டிகிற்கும்குருவிதாமே, ௩௪ 

குருகாடிவாஃம.து கிற்சூம்போ துகோ(ழியுடன் ௮ன் னமயில்குறியச 

மென்ன, வருநாகு பித்தத்தினிற்கும்டோ து கோழியுடன் ௮ன்மையில் 

ஞு நிபாென்ன, வருகாடிபித்தம்தினிந்கும்போதுதெறிச் அவிழும்விட் 

டிலைப்பே [ற்றெளி/ துகாணும், பெநகாடிசாத்திரத்திலலையவேண்டா 

ம் பிராணகலை தனையதிஈ்துமரணம்பாசே, 
கடு 

மரண காமு, 

மர எமதையதிக்கதற்குகுறியைக்கேளு வழுவாதவிசைநரம்புகு 

ளிரக்துசாணு,குசணமெனுஃபொறிகளெல்லாம்தளர்ச் துமெ.க்ச விசை 

molly dT! Meni துவிரைந்துவாக்கி, கற௩றெனப்பற்கடி த். துமணியும்க 

ட்டொவுலர்ந்து மூச்சயக்து நடுக்கமுண்டாய்,௪, துசணமெலும்வாத 

பித்,தசலேத்மமெல்லாஞ் சோத்தியம்பார்விட்டிலைபோற்றுடிக்கற் சா 

வாம், ௩௭௬ 

துடிகொண்டசேத்துமக்கான்வெள்ளய போசேசுருசுருக்காய்மட 

மடெனவோடுமாஇல், ௮டிகண்டுமத்ராகாள்மரணமாகும் அப்பனேபித் 

தமதுசிதறி3யோடில், முடிக ண்டமூன் முகாள்சரவார்சொன்னேன்மு 

முூமையுமேவாதமதூதறியோடில், இடிகண்டஎட்ட ரநாள்மரணமாவரீ 

நினபமாய்க்கண்டதிக்துயிடை 6 துகில்லே. ௩.௪ 

நில்லப் பாவாதபிழ்தமிரண்டுங்க.டி. . கிலைதப்பிச்சித மி.பதுவோடு 

ம:னால், சொல்லு ௦ப்பாபஇனைந்துகாளித்றானும் குணமாகவிதனுட 

னேலப கூடில், வெலலுமப்பாமண்டல + Baws ae கபாழாம்விகமாக 

மூன் நு மேன் முய்கூடி, அல்லப்பாது ரணைவால்துடியேகாணில் அப்ப 

னேயவர்பிழையாசஹிக்துபாரே, aby 

பிழைய ।தவாதபித்2பி/5சே மங்க டி பிரண்டுவருக்தேல்கொடு 

க்குப் 2ப. லேபோடி, உளைபாகவோடம்£பாலோடுமானால்உச்த:னே 

இல்களி?ல ௨ரணமாவார், குளையாககாடியின் மெயக்கு இி.யக்காணாத் 

ac Ai Qs குருவெனவேபிசசக்இப்பர், விழி டரணகண்ணிரஸ்டும 

ற்றக்கணணு ௦ விறியமிக்த ர்சந்சியுமேவிலகும்பாசே. ௩௯



௰௨ ௮கஸ்இயர் பரிபூரணம்-௪ா. 

சக்கிபெமுபோ திலிக்தநாடி மூன்றும் சாகக மாய்சுழல்வண்டுதண் 

ணீர்மீதில், உன்னியதுபரபசத்தேதேபோடுரூபபோல் ஓடி ?யக்கும்வாத 

பித்தசேத் மெல்லாம், கண்ணிபதசாதஃ5மாய்வருமேயாஇல் ஃ திப்டா 

குமவாதபித் உம்பசபரம் போல், பின் னியதுவிட்டிலைப்2பரற்றெ.றி% து 

விழிம் பேச்சில்லைமரணமென்மேபிரித் துச்சொல்லே. Pw 

சொல்லப்பாவாய்வுக்கும£தத்தச்கும் தணைப! சு அமரக் sons 

தத்களர்வாயோடும், ௮ல்லபாப௫தனக்குக்தாம்யோடும அப்பனே 

சனைிதான்புழுப்போலோடும்) நிஃலப்பரவயிற்றுவலி கண்டபேத்கு 

Gs சாகவுள்ளுறவாய்வால்கி யாடு 2, கல்ல பரகிரச்தியென் 2 சோய்தன 

க்கும் கசையுடைக்தஏருவியைப்பே!த்காணுல்காணே. ௪௦ 

காணிதத்தஃவாமென்ருற்சேத்மமாதம் காணுமடாசூலையென் 

மற் சத்௨பிம்தம், விரணமடன்புன்பு உறக்குவாதபித்தம் வீதியதியா 

ப்பீனசக்தரன்பி;தசேத்மம், துரணமுடனீழ்பாகெர்ட்பட்பா சொல் 

லுகறெடாடி பெல்லாஞ்சுழன்றுகாணும், சொணெமென்தபாம்புவிஷக்தாது 

வெல்லால் ெதிகெட்டுககாணா துகெழ்பமா மே. ௪௨ 

வாய்வுக்கு£ மக்.க/ துக்கும் கெர்ப்பபிணிக்குர் வியா திமாடி., 

கெர்பபபிணிககுவா தபித்தங்கலங்க்கரணுல் இரராணியஇசாரமெ 

ன்ஞுற்றளர்ச்துகாணும், உற்பவித்தகபமீளைகாசறரோகம் உற்றிடிலோசி 

லேம்துமக்தான்மீறி்காணும், .ிழ்பிடித்தவிஷ ரமுஞ்சோகைபாண்டும் 

பிலமா OVP oot Fur ribo Ox பாரு, பற்பிடி த் சமேகமென்றால் பித். 

மீறும் பாலகனேகங்கைசொண்டுநீராம்பா?. ௪௨௩ 

நீர்மேகமா னவர்க்குகாடி தானும் கிர்ணயமாய்காடி யெல்லாம்பில 

மேகெட்டுக், கார்2.௦- ம்பே,.லல£் தஎரிபி௮ மேலே கண்டுவிழும்புழுப் 

போலேபாட்டி.க்காணும், சர்மேகமானவர்க்குகாடி.கானுஞ் சறிநிற்கு 

வ்குருனாடி இ£௰மாய்க் கானும், பேர்மேகங்கடுத்திடுகில்வாதபித்தம் பின 

னிபதுதுடிச்தவரும்உச்றுப்பாசே, ௪௪ 

உத்ததெ ௬கெற்பிணிக்கு சேத்மீபித்2ம் ட.றுதிபெனும்விக்கலு 
க்குச்சேத்மலா தா, மற்றசெெ £ருசுரச்தனக்கும்வாதபித்சம் வ.லகஃயரஃ௪ 

கணக்க ।ய்ச்சல்பிஃ்தவரசம், சிம்த;மறுக்தலைபிடி க்கும்பித்தமாகும்£ரா 

னா*யசோகச்தனக்குபித்தம், குற்ற மில்லையிதினீகுணங்கள் பருக்காம் 

தீ.றும் குரவானபூரணத்தின்கூ.றிமான்பாரே. ; ௪ 

்... அஷ்டகாமப்பாவை சம்பனம, 

ப:ரப்பா பூசணகாவிபம்திழ்றானும் பாடினேன்௮ஷ்டகர்மப்பா 

வைதன்னை, நேரப்பாறுப்பாவைகன்னைநீயும் கினைவாகமன திலேகிறு



அகஸ்திபர் பரிபூரணம் சா. Om. 

த்திக்கொண்டு, சாசப்பாவுன ததி.வமேலுககேந்றிச்சச் இரனை ச்சூரிய 

னிற்சாரப்பண்ணி, கூரப் பாறுக் கினியிற்கூர்க்துகி.௫ று ஞுணமானபற 

வைதனைக்குருவாம்2பாத்றே ௪ 

பேோழ்தி2பக$மனையி.மின்றுக்கொண்டு பூரணமாய்கயமமனவெ 

ன்ஹேபேஇ, பார்த்தி.னேகருப்பூ தீபம்பார்ச்து பாங்காகவிபூதியை 

நீகையில் பாவ், கேத்திபாபனுஇனமுபூ acing A Sos ane ae 

யேைர் 2: ume, பார்தீசபேர்சகலருக்சம்பனமேய1வ.ர் பாலகனேப 

ரா பரத்தைப்பணி.௦து ?டோற்றே. ! ௪௭ 

பணிக்துகின்றபொற்பரவைதன்னை யும் a 

runs iD, wont 35.7 prue Fue cr wo நீயுஉ ப்பனேச௪ 

ர்ப்பூசதீ.பம்பார்,த து, துணி துசின்ம2விபூதிசனைச்கையில்தால்கச் சுத்த 

முடன் *லலாட ௦இற்பூரிவி Lem, gp hs bar ne i தருக்கள்வசிப 

மாவாரர் ௮னைவோரு; தான்வண£௰ூ நிற் rinses, ௪௮ 

&லலாடம் நெற்றி, 

கேளப்பாபொற்பாவைதனைநீயுக் கெடிபரசக்கேசரத்்இல்நிநு 

த்திக்கொண்டு, வாளப்பாபூரண ப இன்மனதையூனைறி மபகயமவென்று 

மீமன இற்கொண்டு, வேளப்பாகர்ப்பூ : தீபம்பர்து விபூதெனையுத் 5 

எமாகப்பூசிக்கொண்டால், கேளப்பாயெசன் றஐமில்லையெல்ல) மோகங் 

குணமான பூணத்இன்டரு/பைபாலே. PE 

இருபையென்றபூரணக்கார்பாவைதன்னைக் கொச்சிதமாகடமனை 

யிடைடிக்கொண்டு, வருாமு ன் சவயவ?ூ 9வென்றுநீயும் மார்க்கமுட 

ன்கர்ப்பூ ! தீடம்பார் ஐ, பெருமையுடன்விபூதியுக்கள ௨ய்பூசில் பே 

ராசைத்து ரக்கள்மரணமாவார், ஒருப் பனைபூரணத்்தனாணமையா 

லே யசைய  தகோயெல்ல1மகன்று?பாே. Go 

Cui ju நீபூரணத் தார்பாவைகனனைப் புத்தியுடன் சுழிமுனையி 

த்கண்டுக்கொண்டு, காமப்பாவ9. சி பவென் இநீயுல் கமைரககைர்ப்பூச 

இபம்பார்பதே, ஓமப்பாவதுதனமு௩பூசிககொண்டால் உனடைய௪ 

ததரண்சறோடின் போகம்; 'காமப்பால்கொண்டுகிதங்கருவிகின் ற க 

ண் -ணிபாற்ரினமணி.௰யக் கண்டு?2பாந் ழே. @s 

போற்றப்பாபொற்பாவைதன்னைகீயும் புக்தியுள்ளஉறிவினிடம் 
பொருகமவைல்து, பார்த்சப்பாநகபவம௩யவென்று யம் பத்தியுடன்கர் 

ப்பூ $ீபம்பார் / துச், சாற்றப்பாவிபூரியைரிலலாட மிதித் சகலருபே யா 
கிருஷ்ண மாக்தன்னைச்சேர் பார், காத்து ்பாபூணத்தைப்ப:ர்க்கபார்க் 

கக் கனமாய். sities ir GPG gee யாலே @e. 

**அூருஷ்ணம் ௮ழைக்தல்,



De அகஸ்தியர்பரிபூரணம்-௪௭. 

வித் துவேஷணம், 

சோதிபென்றநபரஞ்2சா இப்பாவை தன்னைச்சு ச்.தமுட னுச்சியேன் 

றமேரு**க உறி, நீதிபுடவயசிவவென் ms yo நிலம் துக்கர்ப்பூசதீபம் 

பார்த்சே, 4D Sua pO, Por Sens ana ஆணி£/ தாண்டா 

ல்வேஷணமாமதிலார்பாரு, பாஇமஇயணிர் பரன் கருபையாலே பரச 

பாத்இன் குறிகண்டேயறிவாய்கில் லே, ் On 

நில்லென் மகிலைதனி2லகஒன் நுக்கசொண்டு நிலையா சபொற்பாவை 

நினைவிம்சேர்தது, சொல்லுஇன் மமக திசச்மான்சியவயசியயன்று சொ 

ல் லுமேகர்ப்பூ ரதிபங்கொ.ன்டே, அல்லு மேவிபூதியையுத்தளமாய்ப்பூ 

சனையோரு மனைக்கணடார்பேதலிப்பார், பல்லு? 2யட்ட காமயமெ 

ட்டுமாடும் வித மாகக்கண்ட. தி 2 மே?லப. ரே. @r 

மேபேகஎம், 

மேலானகுகம்பத்தையுற்றுப்பாரு மேன்மையுள்ளமூன்தெழுத் 

துமொன்ளுய்க்காணும், காலானவாிபிடவெழுத்துமக்கே கனமான 
பிரமாவின்க௧கருணையல்சே, மாலானமைாலிடனிட. பஇயுமலங்கே மக்திரங்க 

ண்மூன்றெழுதீத। ம்மறைத்தத க்கே, சேலானசெயலஜிர்காலெல்லாமு 

on) செயலதியசற்குருவை ம22டி.ப்பாரே. ௫டு 

Cp bg 
பாரப் ரவி எனகரு Dei Batson ப.இவான முப்பூவை யதிய 

வென்ருல், பேப்பாசொல்லுகி?மேனன்றாப்க்ளே பெருமையுள்ளபி 

தபிறப் | மகற்றுகுலி, லேரப்பாவடிமுடிஃடுவுமாகி வேதாந்த௫த் BIBS 

காதாக்தமாஇ, காரப்பாவாலையுடன்புவனை யக கருணையுள்ள இரிபுரை 

யின் கணுூன்றாமே ; . Qe 

மூன்றானபூகிம்றைச் சலத்திற்கொட்டி. மூக்துபோற்றெளிகிருக் 

eo 5% pall கம்ப் ஈன்றானவெடியுப்புப்பலரகானாஓ காட்ட இலே 

சீனமோடிக்திரண்டே, ஓன்றானசக்தயெட்டுச்சோடசக்கா னுத்கம 

னேஃவ்வபித்திலிட்டுக்கொண்டு, சென் முட்டவெண்கருவிலெருக்கம்பர 

ல்வார் சிறந்தபழச்சாறாட்டியசைத்துபபோடே, . Bar 

் சவர்க்காரளைப்பு, 

் போட்டரைக்கச் சூடனொ1, காசுபோடு புகழானசரக்கெல்லாஞ் 

சேரகொன்ஞுப், நீட்டளைக்கசாமம்॥ண்டுக் ர இக வேண்டாம் நிலையா 
க seco 2 . « . ட ஸ் த் 

னவிலலைசெய் துகினை வாய்க்கேளு கரட்டையாரவிஃனிலேகாயப்போடு



அாஸ்திடர் பரிபூசணம்-௪ா. ் ௰டு 

கனமானசுண்ணாம்புக்குள்ளேஃைவ, மே, ஆட்ட மூடடடிப்பேத்றிஎரிப் 

பாம்சாமம் ௮3 தோடேவால்மெல்லப்புடத்ைதப்போ டே. @4 

புடமெடுத்தேயாதை வ, இப்பூ ஈணத்தைகமோச்டப் புத்தயுடன்றா 

னெடுக்கவெளுத்த$ரும், குடமெடுத்தகெங்மைமின்னாள்ப லினறேவி 

குதிகொள் ௨ஊாளுன் முகத் தீல்குசை வொன்்,தில்லை, சறுவிடமெடுத்தசவ 

ர்க்காசக்குறுவிதாச்சு வெள்ளாட்டிழ்இர்பட் டவேங்கையாச்சே, 

முப்பூவின் பெயர். 

வேங்கைபென் நதப்பூவின டேர் . ரன்கேளு வெதி/தசிக்கம்பேச 

ண்டம்வெள்ளாச்சாலை, கால்கையென றுராகம்பட்சிராசன் சரக்கா 

சைத்துவிற்குக்க? வன்க! லன், பங்கையெஷ்ல:ங்கடைைவ?ன வாத 

நானி பதிவானவண்டமடா a Scien ஒங்கியென்றசத்தியுப்பு வழலை 

யுப்பாம் உண்மையுள்ளகா தவுப்பைவுகக் அகேளே. gD 

காதவுப்பின் பெயர். 

உகக்துகிள்றலாதமட ரவாலைவாலை ஓங்சாரதிக்காரஒருமைப்பிள் 

ளை, செசர்கனீலேஇருெ ன்றுங்செச்தயென்றுந் தீட்டான தீட்டகுஞ் 

பொல் SOW pu, gt sot fous gu ன்றுஞ்செரந்தேனென்றும் ௮ 

ன்பரன விஷமென்று Sug A owen gt மூகர்தனி PeRi grri Sei sQn 

ன் றமோனமுள் ளவாலைபடரசத்திகேளே. ௬௧ 

சத்தயென்ரவுப்பினிடபேரேதென்றாற் தய $காகுதுசிசையென் 

றும்சாரமென்றம், சத்தகானகெக்தமென்றுமண் தானென் ஐஞ் 9௨௫ 

௮ாவன்மையரரன்மமேன் றம், உக்தயென்றபசாசக்திபெருமைக்காரி 

பொடுக்காதவாசமுள் எவிஃயா மூச் தி) கற்றுலுமனம்பதருங்கைகால் 

கூசும் கருணைபுள் ளசத்தியைகீகண்டாற்றானே. ௬௨ 

சத்தியப்புவழலை பெயர். 

தானானவழலையிடி.பேர்.தான்சேளு கருவானவண்டகேசரிசானெ 

ன்று, கோனானகொடி முடியாம் பொதியிலென்றும் குறு வான பீட மெ 

ன் ஐங்குறுக்களென்றும், 4, தேனால் சோஇுயென்று£ தீடமென்றுச் தெ 

விட்டாதவமிர்தரச.ம। தல்பமென் லு, Gi CO),F Ly TOO LOM taupe @w oor 

wom கண்டுபார். பு ப்பூவின் கருவி, கரமே, ௬௨௩ 

ஆமப்ப முப்பூவுமொன்றும்க்கடி யாதியிலேமும்ஞூர் த இயாஞார் 

பாரு, காமப்பால்கானற்பாற்சோமப்பாலுவ் கலந்து ௪ னின் றரவிமஇயும 

க்னியுமாக, ஓ ப்பாமூளமுதலா ற ஐ மாகி உடன்சேர்க்தபொருள்தனை



one Wan அகஸ்தியர் பரிபூரணம்-சார். 

உற்துப்பாரு, த தாம: பாழுப்பொருளென்கிதத்கு பேத கண்மையுள்ள 

மூலமுதன் முடிஉசையு மண்ணே, Sn 

எண்ணவேயின்ன 2வசூபேர்சளு ஸ் டோமென்மசனேபுத் தியி 

லர் துகொண்டு, 'சொன்னதொருகறு: மானமேமென் மலே சொல்லறி 

ந்துசொல்லுகிறேன்பிண்டபப்ீண்டம், மன்னவனேபிண்டமெள றால்ம 

லைக்கவேண்டாம் மந்திரகலைவழலைமலர்பூக்குங்காலம், முன்னமேயக் 

காலமறி$துமைகஈ்சா முத்திகொண்ட ந) தமதில்விர துமாச் 2௪; ௬௫ 

பிண்டம் ௮ண்டம், 

விக துகிலை பதிர் அவிர் தபாயுல்கா லம்வேதார் anu phase Denar 

0B, Ce sap C1099 x9 Bway ur BE Cer Bwrahusr oa g.ajcb 

ையுமாக, OG & LG Bd» ou gas (வட்டமாக வட்டம.இரண்டுருவாய் 

மண்ணுமாக, அந்தமுள்ளமண்ணுதறி ௨, ப்பாய்நி ன்றேபாதஇயென்ற 

பெ.ரு.ள"னபிண்டமாச்௪. , ta Fr 

பிண்டமமேன்மசவ/க்கரவிழுதைகன் மேல நிலாரநியப் பா 

ரூரப்பா,கண்ட வர்கள் கோடியிலேயொருவருண்டு கைம்முல தயாயவர் 

காட்டிற் குருவுக் தா ன்றும், பண்பாகரின்ற பூணம்தைக்கண்டாற் 

ப.லகனேமுப்பூவு நன்னாய்க்மோன்றம், விண்டதில்லைகண்டவர்கள் 

சொல்லார்சொல்லார் விணாகச்சுட்டலைஈ் த ;விதியென்பாரே, Gir OT 

விதிபானவிதியமி6கோானலவாதங்காண்பான் விதியறியான்பதியறி 

யான்வீணன் வீணன்௪சஇயாசமுன் சொ னைஞுப்பூவாலேசஃ லதொழில் 

ன கப் (Lp பாய்செய்யலா கும், பஇயானபதஇியறித்தேபமிர்சமூண் பொல 

சனேலாட ur)? பற் திககொண்டு, கெதியா மகோட்சமென்னின்ராயானா 

ற்கேசரத்இற்கசரியள்இருடைய மே. ௬௮ 

க௫ியத்துற்குவிபூதி 

இருபையுள்ளபுலத்தியவேவியமொன்று கெணித மட க்செரல் 

oI FC pen pues ளூ, இருவமுள்ளவுரிச்ரபூமிபிலேசென்றுசுகமா 

aa U5 ob on or O gi ger மந்தா , அருவமு ள்ள ௮ஸ்தயுடன்: விஷ் BD CLP 

லிது Sa த்ததன் LOOM. I) c GU Fn Loe, “ரல்: வயினிச்செ Tay Bi BC m 
ce 

ன்கலச ue ep S (Cove yt. 6S! (NP ED 60 BO Sued oe © Eu Pus சாஸ்



அகஸ்இயர் பரிபூரணம-௫ா, DOT 

Deni 12 cman status ana & sas செம்மையுடனெருவடுக்இ 
ப்புடத்தைப்போடு, மெய்யட। செசல்லுகிறேடீவிப்டோகும் Caarig 
மானதொருநீற்றைவாங்கி, வையடாசவானுடனேபுனுகுசேர்த்து மார் 
க்கமூடன௮தகெனவேலட்சமோதி, மைய௫மன்றகெற்றியிலே விபூதி. 
பூசி மார்ச்சமுடன் ௮சசரிடஞ்சென்றுபாசே; | . 

சென்றுமிககின்றுடனேயிராசமோகம் Ra Aan Qe a Cur at Ff 
aAnins Re, அ௮ண்டர்பிரானருள்பெருகிவசியமுண்டாம் AAI EH plo 
கலியும் நீயுமென் று, பண்டுபோலிலட்சமுருவேற்றிப்பின்னர் பாலக 
னேலலாடமீசைப்பூசிச்சென்னுல், கொண்டபென்றேசத்துருக்கள் வ 
ணங்குவார்கள் அஷ்டனென்றமிருகமெல்லாம்வசியமாமே. ஏக 

ப ் வ௫ியக்காப்பு, 
ஆமென்தவசியமொன்றுசொல்லக்கேளு ஆதிமுகலாகெொடிய 

ருகுவாக்கி, ஒமன்றுகண்டிக்துமதவில்போட்டே ஒருமையுடன்ம 
ண்டலஞ்சென்றெடுத்துப்பாரு காமென்றமீர தவேகன் capi aso ph கடுவா 
ன கொடியஅவும்பதமாய்கிற்கும், காமென்றுதன் மயமாவக் தரூலக்ச ரூ 
வானமாலமதின்றன்மைகேளே. ௪௨ 

தன்மையென்னவெளளியுடன்செம்புசேர்க்து தருவான தல்கமது 
மூன்றுமொனஞும், உண்மையுடன் தானுருக்கித்தகதெட்டி. உறுதியு 
ள்ளமூலமைதவவத்துருட்டிச், 'செம்மையுடன்ரவிகளையம்போலேசெ 
ய் கெரியாமற்பொ.க்ததின்வாய்சேர்ச்துக்கொண்டு, நன்மையபெற 
ச்சற்குருவை ச்திபானம்பண்ணி ஞாயிறிலலைச ச்இிமுன்புவைக் அப்போ 
Dep, | ௭௩ 

வைக்கெடுத்தாரலிவகா பம்விளக்கிச் கன்னை வலதுகையிற்றுன் பூ 
ட்டியிருப்பாயானால், மைக் இகழுவிழிபாரும்மன்னர்கூட்டம் ம்கத்தா 
னமிருகமுதல்விபமாகும்,மெய்த்ததோளிம்முறைதான் ௮ Dad sans 
வேகாக்கபூரணத்தில்விண்டமார்க்கம், உத்றதொருசேஇசன்னையுலகக் 
கோற்2த யுரையாழேயுரைசக்சதனாலுறுஇப்போமே, ore 

| | euFiLam to. 
போக்கானஇன்னமொரு வியங்கேளு புகம்பெரிய,அவின்கா 

சோசனம்கர்ப்பூரம், வாக்கானகண்ணனிடஞலிவேரும் மகத்தானசந்த 
னமும்புனு குல்கூட்டி, தாக்கானமச்இரம்ஓம்ரீங்வச ௪ ர்வமோடினிவ 
சிமமெனமேயோ௮, மேக்கான இல்லைஈடமாடும்போலே செர்.துவெல்லா 
ந்தேடிறின்றுககரும்பாரே. | o7 @) 

0 கண்ண ணிட மூலி GH AM EBT E DH. 

௩.



Des ் அகஸ்இயர் பரிபூரணம்-௪௱, 

பாரப்பாரொம்பொன்ன கூடச்சேமிம் பரைவூயம்ஜெகவ௫ியம் 

இரண்டுமாடும், கேசப்பாஉள்ளங்கைஉள்ளல்காலில் நினறழமுக்குஞ்சவ் 

UT HECHT FTE), கோரப்பாமச் இரத்தைபென்னசொல்லேன் இ 

ரிலோகழுன்றுமேவூயமாகும், காரப்பாமக் திரத்ைதலட்சமோஇல்கரு 
வியெல்லாம்வயெமடாகண்டுபாரே; ௪௬ 

உருமாற்தமை, 

வ௫பமென்றமாற்றமொன்றுொல்லக்கேளு வலால்கீண்டுஇருக்கி 

ன்றகரிச்சான்பிச்சு, வ௫ூயமென்றபச்சோக்இபச்சைப்பாம்பு வண்மை 

யுள்ளபாம்பரணைபிச்சுங்கூட்டி, வ௫யமெனறகரும்பூனைகரும்ளூரங்ளு 

மார்க்கமுள்ளசண்ணிரண்டுமிச்சுங்கூட்டி, வசியமெல றயானை கணகட் 

டத்தில் மார்க்கரு டன் மூன்கருக்கெல்வத் மாட்டே. எள 

ஆட்வொய்புழமுகுடனேசவ்லானுகூட்டி. ஐப்பனேளூதசமாகாதம் 

விட்டே, ஆட்டியேயயானையிட ம் தச்செப்பில் அ௮ப்பமவைழிம் வை 

திதுப்பகனம்பண்ணி, ஆட்டென்றகாம்பாதஇம்டலைகற் சி ஆப்பனே 

வையாட்டான்மைகாணாத,அட்டினதோர்மையதனீற்டணம்போல்கெ 

த்தில் அணிக் இடவேகின் ணுருவமாருல்காளுர், எனு 

காணாதேயபோகுமடாமையின்ளுடசங் கருவாகஉலகத்தோ சலி 

தாரானால், விணாகப்போகாலுகொலைகள்செய்வார் விருதுபெற்றசித்த 

ருன்னைவைவாரப்பச, தோணாஃமையிதனைலைக்றுக்கொண்டு துருவ 

மென் dno gill BOSH ip, சழிகின் முல், காணாதுூகருவ்தொண்ணுூம்முறு 

முன்னைச்சைலாய்தீதிரு௩டனம்கா ஹுவாயே, ௭௯ 

அசத்துசெய்தியவியுமை, 

சாணுதத்சகேயின்னமொருகருவைக்கேளு கரசினியில்வேறெல்ல 
கங்காய்க்கும்பூக்கும், தோணாகற்குச்சொன்னபல/வேறேமைக்தாகத் 

திமூடன்ருாலுலர்தஇகறுக்கக்கொண்டு, பூணுதற்குமால் தேவிற.ர இக் 

கொஞ்சம் புத்இியுட௦ ன்பாம்பரலைபிச்௪ங்கூட்டி, ௮ ஆணுவக்தான் மன்று 

மொன்றாய் பொடிழம்துக்கொண்டே வப்பனெழயக்கரண்டி தன்னிற் 

போட நம் ay 

i re : தின்னிலேபசுகெய்பால்வறு.த் க்கொண்டு சாதகமாய்காகிெம்இ 
௩ 3 = 

ற்று றாவிவைத்தே, உன் Gi comma னிற வளைக்க மைக்கா உஐஇ 

யுள்ளதர் சமென்றவசப்பில்லைத் ௮ல்,கன்னிலையைதான திர் தியான 
“fy 5. . a > Og ் > 
ஞ்செய்து தன்மையுள்ள 9வெற்திலையிழ்நடலிப்பாரு, உன்னிதமரய்வெ 

oe any ஈரமுள்ள செய்த உ Beye ட : Aap: Qe on)   
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கோணுமப்பா வெளியிலுள்ள வஸ் சலெல்லாஞ் சூட்சமமாயிம் 

மைக்குச்சாபமில் ல், சாணுமபபரபாலா்மு தல்கிழவர்மட்டுங் கருணையு 

ள்ளபூரணக்டின்கடாட்சத்தாலே, ஆணுவமாயிம்மையைவெளியிடா 
oO we ட் 2.20 ‘ ய் கு 7 ம் தேறுஇசத்இிபஞ்சனா கெவிபூசை, Eh MOLT மெய்ஈருக்கச் தின்னிழ் 

சொன்னபைத்தியுடன் ஆனு இன மும்பூசைபண்ணே. ௮௨ 

பெண்ணுக்கும் அணு ஷக்ஞூம்மரறார் து. 

பண்ணப்பா விஷ்ணவ்கறுசருலைகிகேளு பச்சக் இபிச்சடனே 

யாடையொட்டி, நிண்ணப்பாசிணுங்கயொடுசிவியடங்கைகிலையாதவி௯ 

சமா மறலி ன ரூம் அங்ணப்பாபொன்னூாமத் ததிலையுள்கூட்டிக்கருவாகளு 

மரியிமாதல்காலே, சண்ணப்பா ciel ant Gone & i கலமானமி 

we AIS dt குளி ைெய் மே Aik. 

இரக 

குளிகைகனைச்சிமின் உனிலடைத்துச்கொண்டுகு குருவான மனோன் 

மணியைக்குமுவாய்போற்றி,வளிகைகளை மம்பனத்தான் மோசனமோ 

இக்ளாணமாகவிக் அதனின்ம இஇிதேகான் ஸி தனையறுசுவையி லி 

ட்டாயானால் கும்பிட்டு ௩ிமயக்கமோகமாவார், குளிகை தனைக்கொடு 

த்றுவிட்கோகியாதே குணவகப்பொருள்பரித் தயருளை தீதேடே.. QO 

சண்டமாருதம், 

த த . i HR 
அருளானபெண்களிட புருஷா கரனும் அயலான ரமொகித்தேயத 

ல்வரானால், வெருளாதேபவணாகக்கன்னிற்சேர்த்து வேணபடியறுசு 

வையில்தா க்கச்சொல்லு,இருளாவெளியாசையொழிக்துதல்லஇல்லி 

டமேவணல்க&மிகஇணக்கமாவான், பொருளானபொருளப்பாவெளியி 

டாசேபூரணம்தார்காரணசத்சைப்புகள் நிடானே, இடு 

BA ums. 

பகன்றிட்டேனின்னமெ [ருவித்தைகேளு பு சையானதிரிபுகைதா 

ன்புனிதமா௫, அகன் விட்டகருங்கழுக்தைச்சடைதானொன அப்பனே 

யதின்சஷ்டம்காயின்கஷ்டம்,புகன்றிட்டதாம்பரத்இன் ”லையோடு பூகீ 
அஞ்சவர்க்காரஞ்சாரல்கெக்தி, வெழ்க்திட்டவெடியுப்புக்கழஞ்சுவிம் 

ஏன மகனேபொழ.செய்துஇரியிலூட்டே.. ௮௬: 

பூதிமா ர்ண் ஸி, 

ஊட்டியேகருங்கமுதைதெய்யின்மைக்காஉச் மனே இரிகனைத்து 

* பேமேற்றி த் காட்டியேதானவிக்துப்புகைக்கும்போ துனமானபேப்
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ப்பூகங்காணாதோடு?, காட்டியேதுஷ்டதேவதைகளெல்லாம்காடாமத் 

கோயில்விட்டுக்காட்டிற்? பாகும், தாட்டிகமாய்ப்பச்சைமசம் பட்டப் 

போகும்கண்மையுடனிப்புகையைவெளிவிடாசே. ௮௪௭ 

வெளிவிட்டால் உலகத்இல்துஷ் ர xt BC orig. don ET 03s OF GH 

செய்.தபார்ப்பார்,விழிகெட்டகுருடரைப்போம்றெப்வமெஈ லாம் விடி 

விட்டுக்காடுறையுமவிதியேோ வென்று, பழிவிட்டுப்பொகாதுகின்னையுத் 

அப்பத் இர மாயி நாலைப்பசனம்பண்ணு,லவெளிகொட்டே யொளிகொ 

ணடஞானியாளுல்வீஸ் சாரமாகவியைச் செய்டார்பாசே, <f 4 

Fb BURNOT I RTI, 

௪ ட . oe , oat rm a: 82 ் . oy அ 

LITA LIST Lp SLID OT BBD eh சான்னென பழயானபுலததயமனபை 

கைவரெல்லாம், விரப்பாகானடங்கிமரணாமாக விதமானகருவொன்னு 

விளம்பக்கேளு, கேரப்பாசெங்கோட்டைசூகநாபிகெதியானசெளரிவெ 

ள்ளைரத்தபாஷாணம், ஆரசப்பாகாம்முகிலு மெலீப்பகையுல்கூட வப்ப 

னேசெர்சோன்றிச்சுனையுங்கூட்டே. ௮௯ 

சுனையுடனேகுருவண்டூவ்கழுதைலண்டு  சொற்பெரியவாசம்வி 

ரைபன்னிரண்டு, இணைபாகரஞ்ராடு வீசங்கூட்டி என்மானேயிரா௫வி 

ன்்றிவி;க்தாலாட்டிக், கன மானகுழம்புபோல்எண்ணிக்கொண்டு ௪௬ 

ஊபில்லாச்சத் தருக்கள் காலிற்றாக்குத் இனவானாலெடுக்குஈஉா குழம் 

பின்வேக௩்சோாதசொரியுடனே குஷ்டமாகும். gon 

AFLGLHe. 

குஷ்டமொகிகுழிலிமுர்து கரைமதுசாலான்குடி கெடுக்கும்பா விக 

ளுக்ததுவேவேண்டும்,கஷ்_முழ்௮ப்பாவிகள் தான்றிருமபவைத்து கர 
ட . = உண்ட . + . க லிலேபணிர்இட்டாலகருக4சளூ,மட்டமென் றவருக வவேர் பிடி தசன் 

மைக்தசமார்க்கயள்ளவெண்குனறி யிலை பலையவ்விதஞ்,சட்டமாயரை 

த்சதனைமேலு௦பூரிழ் ஹண்மையுன்முனகுடிக்கச்சார்தமாமே ௯௧ 

சாந்தமென்றேயிக்குழம்பைபுலச தீதுள்ள சகலருச்சுஞ்செஈல்லா 

சேசபிப்பர்சித்தர்,காக்தளெைகாக்தறனைவிிமோருண்டு கருவான 

எளி2யார்கள்பெரியோருண்டு,2வக்கெள் நவேக்தருண்டு ௪சுக்களுண் 

டுவித்தைசொனனகுருவுணடுபெண்களுணடு பாந்தமுடனிவர்களுமெ 

குற்றஞ்செய்தா£ பதருதேபததின தார்பாவமாமே, ௯௨ 

பாவமென்றதபாவமதுசெய்யகன்றோபலபேதசாத்இரத்தைப்பார் 
2 உ ரூ *: ௪. ௫ ௪. ௪ ௪ க்சரன்றோ, காமென்றதராசுக்குதோமமாகா தண்மையில்லாக்கோபசத்



ஆகள்தி..ர்பரிபூரணம்-௪ா., ௨௧ 

தாற்றபசுப மாம், சோபமென்றபெண்கண்டேன்மோசம்வெண்டாஞ் 

சொந், -மனையிருக்ததனாம்னோஷமில்லை, சோயிலென்றும்குளக்களென 

mee. Saami குணமாகவுன்னிடத்தித்குதிதான் காணே. IR. 

ஞானம், 

காணுதற்கே இனனமெ- ருகருவைக்கேளூகருணையுல்ளபுலத்தய 

னே கணிச வானே,பூணுதற்குரவ்வெழுத்தினமேலேமைக்தர புத்தியட 

ன் மவ்வெழுத்தாம்சிகரம்ே கான்னும், ம்பு துற்ஞுவ் 2வழு த் தின்மே 

லேசெனஞுல் பிலமாகமல்வெழுத்தின்கழகாகத், தோணுதற்டு ச்சிவா 

ல.பமுந்தியுண்டு சுக்சமுடனவ்விட தமே2£ண்டு*கறே; ௬௯௪ 

toe 
கண்ச்மனங்கேர்க் உம்ஐ௩இயின் மூத்ூக் Givi oi வா OU GD Fi 

பூசைபண்ணில், சண்ட மனறபூணகதஇி ழேமாகச் சவபையானசிவால 

யங்கள்னதிகளு ண்டு, கோொண்டுசின் ஐ Mrs தமரமயிர்பாலத்திற்கொள் 

ளா 8 sore F) வால டன்க இ Ro டெனவே.௨உாூமெலர் னை டெடு 
் ° ட : ம EB மகத்தானசிவாலபத்மைபூ பண்ணே, ௯டு 

பூசையதுசெய்வசற்குப்பலத்ைஃல்கேளு புனிகஞூடனட்டாங்க 

CAs யாகும், சேசமுள்ளஅட்டா ங்௩ஞ்சித்தியானால்நிலையாக௫வயோ 

ககினைவிற் முன்றும், பாசுமிலலாசிவபோகநினை சக 2பாதே பரமகுரு 

தே. னும்பதிலாய்வக்சே, ராஜனென்னவசாசயோகக் காட்டி. நமே 
is ‘ று 

னையின் பூசைலகைநல்குவா2ர. | ண 

வகையானபரமகுரு வருவசேது மார்க்கமுள்ளசரிதைவழிமார்க்க 

த்தாலே,௫கைபாமற்சரிதை வழிஃடக்தாயானாம்சிவசிவாகிரியைய இன்வ 

ழியேமோன்றும், ப௫கயாமத்கிரியை௨ழிசனருமப்பார்த்தார் பாலக 

னேயோகவழிபரிவா ய்ச்தோன்றும, ஈையா மலயோகவழிகன் முய்பா 

ர்த்தால் நன்மையுள்ளஞுன வதிதாடுமபா ற Gnar 

பாரப்பாபுலத்தீயனே பிரமக்கியாஷி டரிவானஞானமதைபகரக் 

கேளு,காரப்பாஆசாசமுலந்தன்னித்கனியானஆக்கினிசனனாவிதவ்னை 

ச், சேரப்பாழுல் 2சாணசு ... நினற திருவாசியானகொருசெல்கண்மே 

விச், சாரப்டாவக்தமலைசொக்தட 2 வறு சம்லகயுடவமுனிருக்துதன் 
௩ 

னைக்காணே, ௯௮ 

காணப்பாமேல்வழியைகண்டுக டிக் கருணையுடனவ்வழியைக்கல 

ந்தமேவிப், பூணப்பாகிராதரஞ்சித்தமாகிப் பூசணமாய்கின்றபூரண 

மதாடத், தோணப்பாசவனபன்மா ந்பூசைசெய்துகொடங்கீரிறை தீவி



2.2. அகஸ்இிய/பரி :பூரணம்-௪௱, 

ண கஸிஈண்டுமற்று.2, -பேணப்பாபிரபஞ்சம்தாசையற்ு பேண்ட (2 2) $ வ் வ 

சோதியிலேபுகார் ஐலாமே, 5 End 

பகுந்துமிஃவாம்கதடிஞஷைல்பலத்தைக்கே புவிதமடன் பிறப்பி முது! மிதி மக த்த. Qh Lyfe Biplane 
  

poy 0,2 oad, ஜெொச்சோ யோகமீற்செர்5 ஐவாழ்வாய் இருவான 
  

gion ்தின்கருபைபாலே, இகமழ்£?துகீமனமொச்துப்பாராவிட்டால் 

எண்ண வ ண்ணு பரனை இண் மெய்த்துஞ்சொன்னேன, SQts 

கதொருநானத்இ “றன்மைகண்டால சாயுச்சியயகவியிலேசமரல.மே, 

சாராமற்காயகித்திசெய்துநியுஞ் சமர்த்தாகவுலகச்தில்சஞ்ச ரி ௮ 

மால், வீ ரா அணுவக் ைவிட்டு. மத்தா விரு பெற்ற 2தனெ a Em 

விளக்கமாகள், தாசாளமாககீசரககுவைப்புக்கல் மையுள்ளவைதிஇயமு 

க்தானேசெய்து, பேசாதமுப்பூவாலவாதலகண்டு பேரின்பகிலைகாணப் 

பெருமைகேளே. we 

௫ . 
on & af 9 > oy Ls YY, 

கேளப்பாபச்சையென் ஐஞ்சரசக்ஞூவவப்ப கெடியானசைவீரவ 

ப்புக்கேளு, ஈ.ளப்பாகெர்ககர்சான்பலமிசணடு டன்மையுள்ளபு தோ 
. ட ஆடக் - fF ig க ன் ழ் கலவ . 

ட்டி ஐுருக்கிக்கொண்டு, வேளப்பாருதமஇழ்பமசைசானெட்டு விட்டி 

லேகிண்டைபி2லயனஉ(படாே, கூழப்பாபேரலவுமஅயக்தாற்கெ SO! Boi 112 3 a, rn he 2 mY & 2 Se] 

மிருணமானரசம தாவுமடிக் துபோமே. உ 

போமப்பாகரிபேோலேளுதக்தானும புத்தியுடன் பொடிசெய்து 

கோண்டிக்கேம்.மி, காமப்பாமறுஜேண்டிகவிழ்ம்துமூடி. உனமைய ட 

ஹமுக்தரைத்துளுலை9ஃப்து, த: மப்பாவறின மேல்மண்டிலையைந்து த 

ளமாமச்செய்கயுக்க யவைகத் அிமைப்பாகண பதிக்குப்பூசைசெய்து 

உச்சமனேயடுப்பேம்திமூன் ௮ுசாமம், ட ரக 

டது ப த தல் ட ‘ aFys 
சாமமடாதிபம்மீபாலெரிம்துகியுக் தண்மைபுடன்ஞுனிறக்கிப்படு 

க்கப்போடு, சமழடனஞுளினபின்னவிழ்க்துகியும்கினை வாக மற்றோண்டி 
கவர் e1RP, ் கரா ன்னை உல 2 i எடுத்துப்பாரு, காமமுடனமாப் 2பாலபிருக்குஞ்சூதசதனையெடுத் துகி 

ஹறைக்சவுமேசூறையா கப்பா, வரம். (LL GI ச்மெனறமாவுதர GONE SD) LD 

தனேபலமெட்டவைத்துககொனயே, ராசா 

கொண்ட? தரழுவெடியுப்புதுருசனைம்குணமாளவகைக்செண்டு 
பலந்தான் கூட்டிக், கண்டதொருகவாச்சாச ம்பலமுகா இ! சனமரனபூப 

ட an 8 ண ன ர னு 
அபலமதொனறோ, ண்டமோரன் னத் இன் பேஇசானுமஉத்தமனேப 

_ லமூன்றுகல்லுப்புத்தான், பலாடையிலேசேர்ச்சாப்போல்பலமி ரண்டு 
  

ச் 

  

பாலகனேகல்லுப்புச்துருசுகேே, re 

6



அகஸ்தியர் பரிபூரணம்-௪ா ௩௩ 

கட் கேளப்பாவெளுக்கவேவறுக்துக்கூட்டுக்ரொபையுள் ளஎழுசரக் கு 
ஈன்ராயாட்டி, மாளப்பாமாச்சூகஞ்சேர்ச்துகீயும் மார்கீகமுடன் மூன. 
ரைத்துக்காயவைத்ன, கேளப்பாகாசியென்றகுப்பிக்குத்கா I (evo LOT 
கவைச்் அமண் €லைசெய்து, காளப்பாவாராபுற்காயவைத்தும் தண்மை 
யுள்ளகுப்பியைமருர்கதையேற்றே A sir 

ஏற்தியேகாற்சதுர மாடம்போலே இகமான ஆடுப்புமேஇழக்க 
தாகப், uit gs BUG en Fo HS Gants Hs owes th uae en 9 Ocirywe 
t. 6 Bain Foor Pa: ட்டுப், போற்றியேபுகையபோகமேற்குத்தா ணும் பூமில 
ட்டுசசரையோடே பொதிச்சவைத்துச, சாக்இியேசரற்கா லேகன்றாய்த 
தத்இச் சமர்க்சானகணப திச்கூப்பூசைபண்ணே, ரள 

பண்ணப்பாவாலுகையில் தாலியொன் உ பாம்காக௮.கனத்தபா 
ண்டலேற்றி, நன்ணப்பாபொ டிமணல்றால்விரண்மட்டிட்கொதாம்சம 
னோன் மணியைகோத்ரஞ்செய்ஐ, கண்ணப்பாமேல்கோக் இபம்பார் 
FBS கருணையுள்ளகுப்பிஃளை யன்மேல்வைச் அ, (Owe CT LIMITED 

தளவுபணல்மானிட்டு மார்க கழடன்கமலம் போலரி4இடாயே, ரா 
ச 

எரித்தி,தேபன்னிரண்செமர்கான்ம் என் மகனேோளரிக்குப வித 
ம்சொ ல்லக் களு, பொருத்திடவேபகலைக்கேயெரிக்த By we Buy 
னிசாத்திரிக்கவ்வடுப்போட லை, மறுதினமும்சககசண்டெரித் of uid 
மாற்.ஜிவைக்குமான்றாசாளெரிக்குரபோது, மூரித்இடவேயனல்விதவெ 
ரித்திடாதே முன்போலகியெரிஈ அச் லொகைப்போடே, ராக 

8 

சிலாகையிட்டு$கண்டி ப்பார்ச்தாயானால் இர்க் கமுடன்வெண்மை 
யாக்குப்பிவாயில், கிலாவதுபோல்லெ ண்மையாய்டிக்காணும் நிலவ 
சமாயடியிலேக.றுறு,க் ஐ, லகைமகுசிலாகையிலே சாணுமானால்் க 
னமானபதமிசதெனசண்டுகொண்டு, பலதகையிலிருக்காமல் ௮னலையரத் 
௮ பாகமடாஅவ்வேளைபரிச்துபரசே, ami 

  

ute TA sero OS goPujes பத் 9)/டன்குளிர்க் சபின்புவுடை 
தீ.௫ப்பாரு, சேரடாவீரமதையென்ன சொல்வேன் கிசமானபூரணச்௪ 
&இரனைப்போலெ, பேோடாபெற்றகொருவிரமாச்சுப் பெலமாகமுன்ம 

ருக் இத்பா சேர்த்துக், . கசாரடாமுன்போலேருவிசைசெய்இட்டால் க 
னமானகொச்டிபென்றதவிரம: னே, ட ode 

இசசகர்ப்பூரவைப்பு. 

மன்றவிரவைப்புக்கைம்முறையாய்சோன்னேன் விருகான 
ன்: க... ஐ Nee 227 ஒர 4 =        

*~M_t Ne 3 
் ளெப்துறுதமாவில் கிறுக்     ய் 

 



௨௪ ௮/சஸ்இயர் பரிபூரனாம்-௪௱. 

தெடுச்துலுபங்கு குப்பிக்கெற்றி, பாரமில்லாவாலுகையிழ் காலம் 

போலே பகமாசஎரிக்கையிலேயுருகும்பாரு, வோரமில்லையுருகுபதக் 

* தன்னைக்சாணஉருதியுடனிருசாமமெரித்து மலே. aT D2. 

மேலா கச்சிலாகையிட்டுக்ணெ டிப்பாரு மேன்மையுடன்றானரு 

க்கிக்குழம்பு2ப லாம், காலானனேம்௮ ரப்பலத்சைத்கானுல் ZONE 

காகப்பொசித்தத ல 2பாட்டுக்கண்டி, காலானசாமமட்டுமஎ௫௮ித் துகி 

யும் சன்மையுடன்சிலாகையிட்டு- பார்த் மாயானால், கே ரலானறுடியின் 

மருக் இல்ல: விட்டால் EC user s@inen Beem wit BC p, aT. 

ரூடன் வைப்பு, 
, 

ஆற்மி2பகுப்பிதனைபடை ச். தப்பாரு ௮ப்பசே வெள்ளையாயிரு 

குஞ்சொன் னன், போஜ்றிம்யபூரமதைப்பதனம்பண் ணு புண்ணிய 

னேயின்னமொருவித்தைகேளு,சாத்றுரே ன்ஆாலச்.இப்பூரலைப்பை 

த் தணமையுடன் ரூனுரைக்கச்-யவாய்க்கேளு, மேற்றோலைப்போக்கி 

னதோ/* முதிசக்காதமலிளங்பெலவல்கமிடைவசாகன் பத்தே. ATP 

a Fae oe Q ட் * முதிதக்காசு சோரைக$ழம்கு. 

பத்தானனைமலஃ இமண்பெத்னப் பாங்கானவெடியுப்பு நாறுக்கூட் 
டி, சித்தானகல்வத்கிற்பொடித்றுக்கொண்டு சிவக்தசருவாப்பட்டைக் 

தபிலம்வால்5, மத்தானமிச்சாமமரைம்துமம்தா முறையுடனேபிட்டு 

போலுதிர்த்துகானசு, வற்ருதகங்காலக்குட்பிதன்னில் மார்க்கமுடன 

மைவாசியடைதீதுச கேளே. ஈடு 

சேளப்பரமாக்கல்லாலரைத் துகியும் கருபையுடனெழுலைமண் 

ஹணுஞ்செய்ன, சாளப்அரஈன் முகக்காயவைத்து சாதாமவாலைபசகாடி 

நின்று, வாளம்பாவாலுகையிம்பாண்டம்வைல்ஐு விதமாகஅறுவிதம 

ணல்தானிட்டு, வாளப்பாகுட்பிபனை மேலேயிட்டு வண்மையுடன பானை 

சம்பபண லாலு டே . aT Dar 

வ த்ன்ட அமை ஜு ‘ 
மடயேயடுப்பேற்றிக் கமலம்ையபோஜே ஈறற்கமுடனொருகா(நியெமி 

த ஐப்பாரு, காடியேமணத்ளூடு திர ம்பலானால கன்மையுடன் பாண்டம 
( « ச : ரூ : . ல உது 

தையிறக்கவைத்துச், கூடிய குளிரகன்முயாரவிட்டுக் குருவானகுப்பி 
த ட Seed, ee oe Ns வட்ட ர ரை 
SRY SOL ச துபபாரு, சேடி யேயலைக்காலுமிக்ஃப்பூரம் கேச த்இல்வி 

த 

*சென்பார்கர ணே, ரள 

பச்சைகற்பூசலைப்பு, 

கசணப்பாஇன்ன மாருவைப்புக்கேளு கருவான பூரஃடாபச்ளை 

சம், சூணப்பாளுடனொபலமும்௨ம2்ூப் புணிகமுவ்ள வெடியுப்பு



அகஸ்இபர் பரிபூரணம் ௪௭. உடு 

3கரற்ப்லர் தான் தோணப்பாவுவகுப்புப் பலமதைதான்கூட்டி துரி 

ள்ளபுனுகுடனேஏலக்தானும்,வேணப்பாகஸ்தூறி வசைக்குத்தானும் 

விளங்கவேயரைகழஞ்சி வேண்டுவாயே. க்கு 

வேண்டியேகல்வத்இ ஐசைத்துகன்ளாய் விசமானசக்தனத்இன் த 

யிலத்தாலே, கோண்டியேபிட்டுப்போற்பிசரிககொண்டு சுச்சமுள்ளகு 

ப்பியரையிட்டுிமைந்கா, தூண்டியேமாக்கல்லால்வாயைமூடி துரிகமூட 

னெழு€லை மண்ணுஞ்செய்து, தாண் டியேதாளிசையமணல்தானிட்ட 
ததன் மையுற்றகுப்பிவைத்.துமேலுமூடே. ௧௧௯ 

மூடியேமணற்செம்மியோடுமடி. மூரர்க்கமுடன் 2லைமண் வலுவா 

ய்ச்செய் து, காடியேரவிதனிலேகாயவைத்துகன்மையுள்ளசணபஇயை 

நாடிக்கொண்டு, தேடியேவாலுகையிலேத்திமைக்தா இதமா கவொரு 

சாமக்தீபம்போலே, “கூ டியேயெரித்துமென்ள ஆறவைத்துக் குருபதத் 
தைமு.ன்வணம்ூ யெடுத் தப்பாரே, eo 

எடுத் துமிகப்பார்க்கையிலேயென்ன சொல்வென் இன்பமுள்ளஇ 
பொடியாகச் தகய்போலக், தொடுத் ஐரின்ம தாமரைப்பூ வாசம்வீசுந் 
அரைத்தனத்தார்க்கேத்த பச்சைப்பூரமாச்சு, அடுத்துகின்்றபேர்களு 
க்குமிந்தவாசம் ௮ இஃமுடன்செங்கழுகீர்பூப்போல்விசம், கடுத்துகின் 
றகீ?கடுப்புகலலடைப்பு கனமானபித்தமெல்லாற் காணாதோடும்.க௨௧ 

வாலைசசவைப்பு. 

காணா 5காட்சியெல்லா மிர்,த.நாலிற் கருதினேனின்ன மொருகரு 

வைக்கேளு, தோளா ஃவாலைரசம்வைக்குமார்க்கஞ்சொக்தமுடன்செர 

ல்லுகி2றேன்சூட்சமாக, வேணதொருசா இலிங்கக்சன்னை நீயும் விதமாக 

த்தகான்பொடித்துக்கோணடிககெத்தி, காணாதசன்னாரிவேர்சான். கர 
ல் = 2 , : அ ய ர 
ஞ்சம் சன்மையடன்பொடி.செல்த கூடப்போடே; eee 

போட்டுமேமறுசோண்டி. தன்னைநீயும் (புனிகமுடன்னுன் கடி. 

பொருச்தவைத்து, காட்டியேசீலைமண்ணேழுஞ்செய்து நலமாகவலா 

நதபினபுசன்மையாக, ஆட்ட்மேகணபஇிக்குபூசைசெய்துவப்பனேவர 

அகையிலேத்றிமைக்தா ,காட்டுமேகாடாக்கினியாகத்தானுல் கனமாக 

வொருசாமமெரித்இடாயே, ் 
. €28 

எமித்தர் தனலணைத்தே யிறக்கிமைந்தா இன்பமுடன் அதவிட் 
டேயலிழ்த்து£ீயுக், சரித்ததொரு மேற்றோண்டி கன்னைமைந்கா கண் 

ஏ



௨௬ அகஸ்தீயர் பரிபூரணம்-சா. 

மையுள்ள("வராசமுடி.கன்னாலேதான்,தெரிஈ்தூமிகப்போகாமற்றுடை 
த்தூநீயுக் இறமாகப்பார்க்கையிலேசூதம்போலே, பொருக்திமிக இருக் 

திதொருவாலை தன்னைப்புத்இயுடன்குடுக்கை சனிலடுக் துவையே,௧௨௪ 

()வசாகமுடியென்பது-பன்றிமயிர்க்கற்றை, 

வாலைசசத்துக்குத் இரும்வியாதி, 

வைத்ததொருவாலைதனைப்பணவிடைக்கால்மைக்தா மார்க் சமூட, 

ன்விடைத்தலை3வர்ச நதனத்இல், மெய்த்தட்டமாகநீ பத்துகாள்சான் 

மேன்மையுடனக் இச௫க்தியிய்ம் சாயானால்,கைத்தசொருவகையுடனே பு 

ஸியுக்கள்ளிக் கனமாக இருபதுகாள்கழிக்தபின்பு, செய்த்திட்டக்தவரு 

மல்வோமக்தேய்த்துச் வசிவாதலைகுனிக்தால் புளியைக்கூட்டே. 

கூட்டவே தீருறெவியாதிகேளு கூறுகெட்டசொ சிரங்கு கரக்தி 

சோயும்,சாட்டவேபுண்புரைகள்வயிற்விறைச்சல் கநலமானபேதியுடன் 

காய்ச்சல் தீரும், பூட்டவேசேகமதிற்காக்தமீறி புனிதமுடன்று.ுவிர் ச் 

இப்பெலமுண்டாகும், வாட்டமாமின்ன மொரு அஅபானங்கேள் மை 

ந்தனேவாலைசசம் விராகன் சண்டே, ௧௩௯ 

வாலைசரசத்திற்கு ௮நுபானம் தீருகோய்கள், 

விராகனிடையிசண்டப்பாபரங்இப்பட்டை விரானஇ..பிலியிலவ 

ங்கம்ரண்டு,விராகனிடைகாலப்பாகரும்புவெல்லம்விசையட:ங்கத் தான 

சைத்தேயுண்டைகேளு, விராகனிடைமுச்காலாயுருட்டி மைந்தா விறு 

கெட்டமானிடருக்கேழுகாள்தான்,வி சாகனிடைமுக்காலாயக்இசக் இவி 

வரமுடன்ருன்கொடுத்து மேலுக்கேளே. caer 

களப்பாபத்தியர் தான்உப்பாகாது கிருபையுடன்பசுவின்பால்கூ 
ட்டிக்கொள்ளு, காளப்பாபஇனைந்காகாளிலேதான் கன்மையுடன் தலை 

முழுக்குநுமுகவாறு, கேளப்பசவொள்றுமில்லைகோழிச்சாறு கூட்டி. 

யேபத்தியத்தை மூறித்தப்போடு, வேளப்பாவாயெல்லாம்வெக்.து.கா 

ணும் விதமாகத்தான்றானேயாறுக்தானே. ௧௨௮ 

தாக் தானேயாருகையித் நீருகோய்கள் தண்மையில்லாமேகவெள் 

ளை தடி.ப்புப்புண்கள் யேர்க்சதொருஅழிகிரக்இகுழிக்கரச்இ தீரு,௧௮ 

சையாப்புமேகசூலை,பேர்க்தனேகால்முடக்குகைம்முடக்கும் பொல்லா 

தகோய்களெல்லாம் போகுஞ்சொன்னேன், ராட் தானேவாலையிடகரு 

ணையாலே நன்மையில்லாவியாஇயெல்லா ஈலமதாமே. ௧௨௯



அகஸ்இயர் பரிபூணம்-௪௱, உள 

காதுபுஷ்டிக் குளிகை. 

ஈலமான இன்னமொருகுளிகைகேளு BOR COLLIN TOIT GD LD FE 

ழஞ்சிமூன் று, குலமானசச இலிங்கம்கழஞ்சியொன் றுகூறுகிறோம் வெ 

ண்காரங்ரொம்புகஞ்சா, தலமானமுருங்கைவிதைசாதிக்காயு் தண்மை 

யுள்ளசாதிபத்திரிமுத்தக்காசு,பிலமான௮பின் பூனை க்காலிவித்தும்புண் 

ணியனேசாரசச்இன்பருப்புங்கூட்டே. . ஈ௩௰ 

கூட்வொய்பூமி௫க்கரைக்கழல்கு குணமாகவகைச்கரைப்பலக்தா 

ன்கூட்டே, நாட்வொய்பொடிசெய்துதேங்காய்க்குள்ளே ஈன்மையுட 

ன்ரானடைத்துச்சாணமேத்நிப், போட்டுவிடுபத்தெருவிற்புடச்தானப் 

பாபுண்ணியனே()சரட்டை யதுவேகும்போல, ஆட்வொயாதின பின் 

ரட்டைகீக் யப்பனேமுருக்கைப்பூச்சாற் தினாலே. ௧௩௧ 

() சரட்டைகொட்டால்கச்்சி. 

முருங்கைப்பூச்சாற்ராலேமூன்றுசாமம் முக்யமுடன்றானரைத்து 

க்கழற்9ிக்காய்போல், கெருங்கவெநீயுருட்டியுலத்திக்கொண்டு tne 

னேயாருண்டைகினைவாய்கேளு, ஈருங்கவேபொடிசெய்துசர்க்கரையி 

லுண்ண நன்மையுள்ளபுளிதள்ளிச்சாதமுண்ணு, குருக்கையென்றப 
சுவின்பாற்௪க்கரையுங்கூட்டி. குணமாகத்தானருந்திக்கூடுவாயே. () 

கூடுவாய்பெண்களுடன்போகஞ்செய்பில்குணமாகவிக்துதம்பன 

மேயா௫, காவொயிடுப்புவிடமாட்டாதப்பா நாரியர்கள்சோயமாய்னடு 

ங்ஞுவார்கள், தேடுவாயிடுப்புகிடமாட்டாயாகில் இறமானகுளிகையிட 

இறத்தினாலே, ஓடாமேயுன துவிக் த: அிழுக்திடா தடத்தனேபெண்களெ 

ல்லாமுறவாவாரே. ௧௩௩ 

உறவானகுளிகைதனையுலகத்தோர்க்கே யுண்மையுடன்முன்கொ 

டுக்கவுறுதிகொண்டு, திருவானபொருளப்பாவேணதீவார் திதமாகவா 

க்யெதைத்தருமஞ்செய்தால், பரமானபாமசிடபா.தல்காட்டும் பரமகு 

ருகான்வருவார்பணிக் தாயானால், கிறமானகிராமயத்தின்ஸ்வரூபல்காட் 

டி. கஅனைவான யொளிகாட்டிவெளிசொல்வாசே. one 

வெளிசொல்வார்பொருளாசைமின்்மையாலே வேதாக்தகுருசெச 

ல்லிவெளியாய்க்காணும, வளிவளியாவளிதோன்றுமிராஜவிதிமத்தமத் 

தயே! கமெல்லாங்குருட்டுவிதி, ஒளிசொல்வேனென் நுசொல்லியுலகக் 
குருவெல்லாம் உன்னிடத்திற்பொருள்பரித்தே யுடலெழுத்தைச்சொ 

ல்லி, வி;நிபதனைமூடிப்பாரன்றேபோவார் விழிரடி.லொளியங்கேவிள 

ல்புவாயே., சுட



உ௮ அகஸ்தியர்பரிபூசணம்-௪௭. 

காமசேகரிகுளிலை. 

விளம்புவேனின்னமொருருளிகைகேளு வீரியமாமதனப்பூ.௮பி 

ன்ரொம்பு, களும்பாமல்சாதிக்காய்மராட்டிமொக்குச் சல்சபஸ்பம்சா 

ம்பிராணிபதக்கங்கூட, அளம்பாமல்முருல்கையுடன் ஆலரசு௮.த்தி௮த 
னவிச்தூம்மதுரமுடன்௫மஞய்க்கூட்டிக், குளம்பாகமுருங்கைப்பூச்சா 

ற்முலாட்டிக் குணமாகத்தான்வழித்தேயுண்டைபண்ணே, ௧௩௭௬ 

உன்னுடையகிறுசண்டைக்காய்விதந்சான் உத்தமனேயலுபான 

ஞ்சொல்லக்கேளு, உண்டையதுபசுவின் பாற்தன்னிற்கொள்ளுஉத்தம 

னேஞாருல்கைப்பூபோட்டுக்காய்ச்சி,உண்டையதுமண்டலக்தான்றுக்இ 

சஇ உண்டவர்க்கேயேழானைப்பலலுண்டாகும், உண்டஇனாற்றாது 

விர் ச்தியதிகமுண்டாம். உத்தமனே யோகியென் ருல்போகயானே. 

போகமதுசெய்ததினால்விக்கரு ௮ பூதலத்திற்பெண் களெல்லாம் 

நடுந்குவார்கள், சேரகமதுமெத்தவண்டாம்பெண்கள்மோகஞ் சோர்ச் 

துமேமுகந்தளர்க்துவாவொர்கள், வலேகமதுதீருதற்குவேறேவேறே வி 

ஓயமட்டுஞ்செய்தாலும்விக் கருது, பாகமாய்கிருஷ்ணுவதாரச்சன்னி 

ல்பன்னிரண்டாயிரமென்னும்பாலைமாசே, ௧௩.௮ 

பாவையரைப்புணர்ச் இந்தக் குளிகையாலே?பாலகனேகாமகேச 

ரியிதப்பா, தேலையில்லையென்னுலும்மனல்கேளாது தெமிவையசைக் 

 நாறதுபேர்ெம்போதாஅ,கோவமின் திமன்மகளர்வளைசதவில
்லுக்கு 

மரிகடன்பார்வையம்புங்கொள்ளும்வேகம், பாவையர்களெல்லோரும் 

வூயமாலார் பட்சமாய்மன்மதன்போலீலைசெய்யே, பா. 

சர்வரசகுளிகை, 

செய்யவேயிம்மருக்தையுலகத்தோர்க்குச் செப்பாதேயரசருக்கு 

ச் செய்து£ீயும்,8பனேபுலத்தியனே யதிவுள் ளோனே௮ரசரெலாமுனை 

ப்பணிவாசருமையா8,மெய்யாகஇன்னமொருகுளி ககேளூ மேன்மை 

யில்லாச்சுரங்களதுபோவதத்குத், அய்ய தாய்க்கெளரியொருபலச், தான 

ப்பா தூக்யெதைமுலைப்பாலிலூறப்போடே. ணி 

போட்டப்பாமூன்றுகாளூறப்போட்டுப் புனிசமுடன்் முனெடுத் 

தேயோட்டில்வை,க்து, நாட்டப்பாமுலைப்பாலாற்சுருக்குத்தாக்கு கன் 

மையினாற்சாமரயக்துநீயும், தேட்டப்பாகெளசியதுசு- தியாகுக் திற 

மையுமோதாளமரைபலக்தான்வால் ச, கூட்டப்பாசுண்ணாம்புசகுள்ளே 

வைத்துக்குணமாகச்சுச்சசலச்ச ன்னிலாற்றே, 
௪௪௫௪



அ௮சஸ்இ.டர் பரிபூணம் ௪௭. 24%, 

ஊம்தியேரீறியபின்னெடுமதுநீயும் உத்சமனேஏழுவிசை கீற ௭ 

4B, தோற்தியே௫இசணடுமொன்முப்க்கல்வத்இட்டுத் 'துரிதமுடன்றா 

னரைக்கும்போ இலேஃரன் தேம். தியேமுலைப்பாலாஃகா லுசாமக் இறமஈ 

கத். தானரைக் அ.புளுர்துபோலே, பார்த்திபனேயுருட்டியதைநிழலுல 

ர். இப் பக் துவமாயுலர்ச் தியகைப்பமனம்பண்ணே. ௧௪௨, 

பண்ணட்பாகரம் வக்தோர்தனச்சூ ச்கானும் பாங்கானமாத்திரை 

தானொன்றுகேளு; உண்ணப்பாழுலைப்பாலின்மூன் ஐ ளும் உறுதயு 

டனிழுவேளையுண்மையாக, தண்ணப்பாகான்கொடுச்க மூன்றுகாள் தர 

ன் உய்வாஸபிச்சமெல்லாக்கா கஞ், கண்ணப்பா பித்தமெல்லால் 

கக்கும் போது கனமானசுர£ங்களெல்லல்காணாதென்னே. SHR. 

. காணாஜுகாலாகாள்வரைக்குமைக்தர சகருகாகட்புஜியையுக்கள்ள 

ச்சொல்லு, சோணாததவரையுடன்கக்தரிப்பிஞ்சி சுகமாகத்தான் கூட் 

டியுண்ணச் சொல்லு, ஆணா அரோ சிய ங்கள் வர்இட்டாலும்௮ப்பனே 

பத்தியங்கள் விட்டாலும், விணைமிளகதனை யொழம்பணணி விரி 

யமாத்தான்கொடுக்க.மிளும்பர சே, apg: 

ன 
மீளுமேமிளகதுர்குருஇிவுமாச்சு மிஞ்சா தவா தசுசம்விட்டுப்போ 

ச்சுத், தாளுமேபித்2 சுரல்குழருங்கூடத் தயவானஅம்யசு ரமாறல் கூடச், 

கோளுமேசன்ளசு£மூன் ரமரதல் குடிகெடுத்தகாச்சலிடகுடிலக் திரும, 

நாளு மகரமுதலாய் 2 தீருஉப்பா சாட்டோர்க்குச்செய்திடவேகன் மை 

மாலே, ௧௪௫ 

சர த்துக்குப்பாஷாணாகுளிகை. 

௩ண்மையாமின்னமொருகுளிகைகேளு காடாதபாஷாணக்கட்டி 

வாம், வெண்மையாமெறக்கம் 6 சாலுசாமம் , மீறாமற்சுருக்கடவே 

சுத்தியாகும், வண்மையுள்ள இலிங்கமதைமுலைப்பால்தன்னில் மார்க்க 
மூடனாற்சா மம்ஊறச்சு த இ, கண்மையுள்ளவெண்மிளகுமூன்று மொன் 

மூய்த்தான்சேர்த்துக்கல்வச் திலசைத்திடாயே. க 

அசைத்திவொய்சம்பழத்இின் சா.த்றினலே அப்பனேகாற்சாமம 

தைத்துகியு, இதத்துடனேஉழுர் துபோற்திரட்டிமைக்கா இறமாகதிழ 

லுலர்த்திவைச் துக்கொண்டு, பரபபுடனேகுளிர்காய்ச்சல்சகலத்துச்கு 

ம் பண்பாககுளிர்க்தநீர்தன்னிமறுககு, உரசைத்துமேழூன்முகாள்ா£று 

வேளை உச்சமனேதான்கொடுக்க லொழிர்துபோமே, Sams



mi அகஸ்இயர் பரிபூரணம்-௪௱. 

போமப்பாபுளியுப்புமற்றொன்றாகா புலத்தியனேவழு.துணையுக்.து 

வரையாகும், நரமப்பாஏழா நாளெ 7 ன்றுகேளு ஈ௩ண்மையுள்ளமிள கனி 

ட$யொழமீஈ த, வேமப்பாஎட்டாஈா ளோமகி£*தய்த்து வெக்நீசான்முழு 

க்காடிச்சுட்டபுளிகூட்டுத், தாமப்பாகுளிச்சுரல்கள் தானே தீர்க து தண் 

மையுடன் முனிருப்பார்தயவாய்க்கேளே, ௧௪௮ 

கேளப்பாவாக்இயுடன்பித்கமீரி: இரு பபுடன்மிளகுகீர்குடிக்க 

த் தரும், வேளப்பாபாஷாணக் இன். றபேர்கக விதமாகமிளகொருசேர் 

தன்னைவால்க, காளப்பாதானரைத் 2தஉள்ளுச்கே நன்மைபுள்ளபாஷா 

ணம்விறுகெட்டுத், தாளப்பாமலத்து. னேமலமாய்ப்போகுக் தயவா 

னமாற்றதிக் அதன தாய்கில்லே. ௧௪௯ 

FTE BES OF - em or-m Gallons. 

கில்லப்பாஇன்னமொருகுளிலககேளு நிலையாதசுரங்கள துகிவர்த் 

Buss, அ௮ல்லப்பா௮பினி.பதுவிராகனிஃடயாறு ௮ன்பானசுக்குமது 

விராகனிடையேழு, ஈல்லப்பரவிராகனிடை இப்பிலியு:அிட்டு ஈன்மையு 

ள்ளசேகமுமொன்பதிடைகூட்டுசொல்லபடாமிள குப் த.விசாகனிடை 

யாகச் சுகமா௫ந்துமொன்றாய்க்கல் கீ திட்டே. கடய 

கல் வத்திலரைக்இடுவாய்விஷ் ணுக :£ 3 கனமானகியாழமதாய்கா 

லுசாமம், வலுமைபெறத்சானழைதது டன நிப்போலே மைந்தனே 

தானுருட்டிநிழலுலர்த இ, அலைவு ப0.௬7 வ்களுக்குமூன்றுமாள். தான 

ப்பனேசான்கொடுக்கவநுபான க்கேள், .ஈலுவைத்தவில்லையொடுவிஷ் 

ணுகாச் இநன்மையுள் ளசரகம்வெற்திலையின கரமபே. கடுக 

வில்லை வில்வம். 

காம்புடனேநாலுமொன்ஞய்க்கியாழச்செய்து கனமானவொரு 

குளிகை. ஆறுவேளை, சாம்புடனேதான்கடுக்ஃசு ரங்கள் தீரும் சருவா 

னகழிச்சலொடுதாபசுரர தீரும், நாம்பானஇ, AS 139 1 & HOH சிறியோர்க் 

குமாகும் கன்மையுள்ளபத்இயக்கானபுளியைமாற்று, வேம்பானபுஸி 

கூட்டில்வெரொன் மில்லை விகமானகாய்ச்சலதுவிட்டிடாதே, ௧௫௨ 

விட்டிடாச்சுரங்களுக்குமூன் றுவகைக்குளிகை விதமாகச்சொன் 

னதைநீசெய்துமைக்தா,இட்டிடுவாய்ப்பெட்டியிலேபணல்கள்போலே 

இருத்திவைக்தகுஸிகைகட்டுமுயிருணடாகுா, பட்டிடவேகாட்சென் 

ரூர்குளிகைவேகம் பரர்க்கமுன்னேசுசல்க : எல்லாமபதறியோடுமசுட் 

டிகள்போல் தட தடுக்காய்ச்செய்பவென்றால சுகமாககுளிகையொன் 

௮.சொல்லுவேனே. ௧௫௩



௮கஸ்இயர் டரிபூசண்ம்-௪॥. a 

சுரத் துக்குவெண்காசகுளிகை, 

சொல்லுவேன் லிங்கமொன்று தாபியொன்று சுமாசவெண்கார 

tb திப்பிலியுமிளகும், வெல்லுவேனேர்வாள மாறுவிதமாகச் சத்தி செ 

ய்துசமனாய்க்கூட்டிக், கெலஓ வேன்பழச்சாழ்றால் ஈன்ருயாட்டி' 5௫௬ 

பையுடனகுன் றிபோல்கிழலுலர்த்தி,ஈல்குவேன்பகனமதாய் வைத்த 

க்கொண்டுகன் மையுள்ளவா சுரம் தனக்குக்கேளே கடு௪ 

கேளப்பாழுன்றுகாளாறுபோது இருபையுளளசர்ச்சசையி லுண் 

ணத்திரும்; காளப்பாபித்பசுரகதலக்கு5,சானும் கத்சீரகம் தனிடநீரி் 

ரூக்குவாளப்பாசேத்மசு ரா இஞ்சிபிலேதிரும்வவமையுள்ளமூன் நுகர 

ள்கோடுக்கும்போது,காளப்..ரசுர மெல்லார் தவறுண்டேபோம் தண் 

மையில்லாபத்தியர்கானபுளிய காத. கடுடு 

_ புளியாகு* இன்னகினாற்க ரந்திசா.ஐ பூதலத்தற்பேதிக்கோகொடு 

க்கவென்றால்,வளிபனமாதஇரைத னி.ண்தெர்துவண்மையுள்ளமிள . 

கதனை யொன்று,தப்பி,வெளியானமாக தசையைத்இன்னச்சொ ல்லு வி 

வமுடன் துன்மலங்கள் வெளியாய்ப் போகு, ஒளியாக துன்மலங்க 

ளொழிக்துதானால் உத்தமனே மிளகுகீர்சாசமுண்ணே.. ௧௫௯ 

சா தமுண்டுசாயங்கரலஞ்சுக்குரீர்சேள் சமர்த்தானபேதியதுகிரம 

பவாஞுல், கீ.கமொன்றுகீமயங்கப்போய்விடய வேகிலவாவாய்த் துவரை 

யின்பருப்போடொக்க, ப: தமன் தஅ௮ரிசியிட்டுக்கச்சடிபோற் பொய் 

ஒப்பதமாககெய்யூச்நிச்தினலகிம்கும், பேகமொன்றுயில்லையடாவச௪ம் 
-புதன்னைப் பிரியமுடன்கருக்கடெவேபேதமாமே, கு 

வாலைசஞ்€வி.களிகை. ் 

பேதமாயின்னமொருகுளிை -கெளுபிரியமுடன் திரிகடுகுமிலில்க 

சோமம், பேதமாம்வெண்கா ரஃகிர ம்புகூட்டிப் பிலமா சஏழுமொன்றா 

ய்க்கல் வ;த்திலிட்டுப்,பேதமாம்பழச்சா தீரூல்நன் யாட்டி ப்பெருமையு 

ள்ளஉழுக்ததுபோற்குளிகைக ட்டிப், பேதமாகிழலிலேயுலர்க்திக்கொ 

ண்டு பெருமையுள்ளசுரல்களுக்குபபுகலக்கேளே, ௧௬௮ 

கேளப்பாதுளடச்சாறதனிற்றாக்குக் இருபையுள்ளகாய்த் துளசிச் 
சாறுமாகும், கேளப்பாமுலைப்பாலிற்றுக்இனாக்கால் குணமாகுஞ்சக்கி 

சுசம்பாலகர்க் கு-ராளப்பாமுன்றுமாள்கொடுக்கச்சொல்லு கன்மையுள் 
எசலதோஷ காடித்ருனால்,வாளப்பாவெழ்திலையில்மென்றுதன்ன வள 

மானகீர்தோஷ மாறிப்போமே, ௧௫௯



hee அஸ்ய! பரிபூரணம்-சார். 
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ஹவகையாய்ச்சொல்வேன, கேமிப்போமிளடையோரைக்துங்கூட்டி 
. உ ட. . : . ர ட. 

க இமமாகைக்குஇப்பிலியும்ஒம், கூறிப்போம்?ராகணிபம்கூர்மாதோ 

மகேஷ் _முடனெல்லாமோரிடையாய்ச்கூடடி,ஆிப்போஞ்சுக்திசெ 

ய்தவா இமைக்றது றல ளை கை Bad 

aos & peudans on ளவாயுருட்டி க்கொண்டே - அம்ப னெகிழலுலர் 
m ட ட 

திதிமுலைப்பாலிற்னுன்,; உசைத்தியக்குழக்தைகட்குப் பேதியாகும் உத் 

தமமைசக்கிசரஞ் சதசுசங்கூட; இர டடத on யூள்ளல் 

லாம் இன்பமுடன்றான் திருவே கோய்கள், கரைத்துமமவெ க்கீருஷ் 

சாஃமுண்ணோ கனமா பேபேகுகத்கு ae canGua@o, Wars 

பேதி மாஜி, ap இரை, 

பாரப்பாவின்னமொருகுவிகைகேளுபால்கானசா இிக்சாயோமன் 

சிராம்புகாசப்பாகரியரகமுஞ்சுக்கச்சனமானஇப்பிலியுக்கஸ் சாசிமஞ் 

னன் ரவிக்கை ன்ட் டே காயவொசகச் சிபிடையயொன்ப அக்குச் 
ஆ 7 எமன் தான் கேளே மேசப்பாவெள்ளைக்சாக்கணழ்தின்பட்டை aoe 

SIT HR ட்டிவொரீராலே aH 

வெய்கீராற்றுனரைத்துச்சுண்டைக்காய்பேோல் விகமாகக்கானுல 

» இ வைத்துக்ககசாண சி வெர்கிசாற்குமதைஃட்சேரு உள் சான் வித 

1 கத் கான்கொடிககவப்பாகாது, வெக்கீசாற்சாகமிட் டேயுண்பாரானா 

ல்ெவண்டயமதொர்கொய்திநம் விளமபக்கேளு, வெறி Pra Geral mee 
ன டி ஈட ௩ @ ௯ . . * tao wif 

SEEN £ய்ச்சல்ம் மிவரும்சுமி கணகிகன்விச்கமியூம் போமே, ௩௬௩ 

?. போமப்பா௮ள்ளு_உனே சம்கிசோஷம் பொல்லாத வலிம்புடே 

விஷசுரன்கள், போமப்பாமந்தமுடன்வயிஐுகோயம் Cures oe வணி 

ரைச்சலுமேபோகுஞ்சொன்னேன்,போமப்பாவசம்பகளைச்சுட்டுகூட் 
டுப்போக்கடாபச்சையென் ஞூல்பேதிசெம்ப,போ மப்பாசுட்ட இனால் ம 
ட்டாம்பேஇ போகுமடா மதந்தகசோய்புனிஃமாமே, BHP 

சம்சிக்குத்சாம்பாகுளிசை, 

புலமுடன் தாம்பரக்தசைதாளாக்கி புண்ணியனேசட்்டியிட்ே 
அக்கும்சீபாது-சனிதமுள்ளபுவியாசைறைகானும்கசேசாவாய்ல் 

கான்போட்கொலுசாமம், இனி Sg toads worn BG 0 
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een Bair பரிபூரணம்-௪॥, ௩௩ 

ஆராகுமருக்கெல்லாங்ஈல்வத்திட்டே அப்பனேசெருட்படிச்சா 
ர்விட்டேயாட்டிக், கூருனமிளஈதுபோலுருட்டிக்கொண்டு குணமாக 

த்கானுலா 5 இக்குப்பிக்கேம்றி, மீருமல்வாய்மூடிமண்ணுஞ்செய்துவி 
ளங்கசீவகரயவைத்துக்கானிககுள்ளே, பா ரூமல் ௮ங்குவனுல்மணல 
arson Bis பண்பாகக்குப்பிவவத்துமேலேமாடே. M&F Gr 

மூடியேமணலிட்டுச்சட்டிமா உ மூர்ச்கமுட.ல் மண் €லைமுணுஞ் 

செய்து, கேடி3போணபகிக்குபூசைபண்ணித் இிரமாகவாலுகையிலிர 

ணடுசாம, காடியேகமலம்போலெரிக்துகீயு ஈலமாகத்தானிறக்சியாற 

வைத்தூர் கூடிபேகுப்பியுள்ளெமரு*தைத்தா னுங்குணமாகத்மானெ 

டுத்துக கல்லவத்திலிட்டே. ௱௬௪ 

இ. டுகன்ருயரைத்திவோயிஞ்்சிச்சாற்றி லெள் மகனேபருத்திவி 
ரைப்பிரமாணக்தான், பட்டுனருய்ச்தானுருட்டிக்காயவைத்துப் பா 
ங்கானபசணிபிலேபதனமபண்வளிப், பிட்கென்றாய்க்துளசிச்சார்தன் 

னிலதான பிலமானதிரிகடுகதூளுஞ்சேர்த்.த, அட்டி பண்ணாஇரு 
போ தமூன்றுநாளு மடவ கத கான் குடிக்கவகலுகோய்கேள், ௬௮ 

கேளப்ாபதின்மான்றுசக்கிதீருங் இருபையுள்ள 2காஷமெஈலா 

ங்கெதிகெட்டோமெ, வாளப்பாவசாத்இயமாஞ்சக்கிகூட மைந்தனேதி 
ருமஃடா மருவிபபாரு, கரளப்பாவுப்பில்லாப்பத்தயம்லைத்து கன்மை 

யுள்ளபொரிபரிசிக்கஞ்சிகொள்ள, காழ்வப்பாவொருகாளுமில்லையில் 
, . ணி குரு 

லை சகண்மையுள்ளசக்கிசயெல்லார்கணிக் தப்பாமே. AT dir Fn 

சாமபிராணிபதக்கம், 

போமப்பாவின்னமொருகுளிகைகேளு புண்ணியனே சாம்பிரீ 
ணி ஃற்றசமாய்ச்தாணு, சாமப்பாபளில்காககாலுபலம்வால்இ ஈன்று 

கப்பொடிசெய்துசட்டியிட்டு, ஓ௰ப்பா மேற்சட்டிக்குள்ளே நீயுமுத் சம 
Cuma Be dong யுருப்போலோட்டி, நகாமப்பா2மன்முடிச்லைசெய்து 

நன்மையுள்ள வடுப்பேற்றித்தீபம்வையே, ord 

வைக்தக்கால்டசுகெப்யாத்நிபமேத்றி மைந்தனே டிச்சட்டி தாரி 

த்ளுடி,வைத்தக்க ரல்நாற்சாமம்சென்றதபின் புவண்மையுடன்றானிறக்இப் 

ட0ப்சீடாட்டு, ரெய்கதொருசலைமண்ண aF rp க்துமெள்ளத் Eour 

oo ply athe gs x, ணைச்தகொருவப்பிரகப்பக்பம்போலே நன் 

ையுள்ளவாசமமாய்மணக்கும்பாரே. ols



௩௪ ௮சஸ்தியர்பரிபூசணம்-௪௭., 

பாரப்பாவப்பூவையெடுத்துநீயும் ப'ங்கானவெற்றிலைப்பாக்குண் 

ணு? போது, கேரப்பாமிளகதவுக்இன்,றுவக தா ல்கேர்மையுள்ளதா துவி 

ர்.த்திநிலைஃ கும்பாரு, காரப்பாவப்பூவுல்சழஞ்சரணடு கனமானகிராம் 

புடே ரகழஞ்சிஞன் று, கூரப்பாகோறோசனைகழஞ்சியொன்று கூட்டி. 

யசைவெத்றிலையினசாற்.திஞலே. ராசா ௨, 

சாற்றினாலிருகாழிய- ர துமை$தா தண்மையுள்ள குன்றிபோழ் 

குளிகைகட்டி, ஆற்றின் ரய்கிழறனிலேபகனம்ட்.ண்ணு ௮ம்பனே 

கேனிலொருகையிக்தார், போற்றியேமூனறுமகாளானுபோதிழ் பொல் 

லாதளுகத் இன்கரங்கடீரும், பார்க்திபனே கெயமிள &லீய்ச் தாயானாற்ப 

றர தபோம்சூதகத்தின்சயங்கடாளே, ராச ௩ 

சயமானசர்க்கரையிலேழுகாள்தான் சண்மையுடன்றுன்கொடூக் 

கதயவாய்க் 2சளூ, மபமானசூககக்இன்வாய்வினேடு மைஈுனேவுதிர 

த்தின்க ட்டு திருப், நயமானவெற்றிலையிஃமென்றுதின்ன நன்மைகில 

லாசுகசந்கிகாடாதோடும், பயமென்னபத்தியக தன பயமேயிலலை பர 

மானபூரண த இன்பதிவுசானே. aT eT 

சட்டீவாதிமா ம் இரை. 

தானென்றயின்னமொருகுவிகைகேளு கண்மையுடன்சாதக்காய் 

சாஇபத்தரி, மானென்றமாசக்காய்கிரா பபுகோஸ்ட மத ரமுடனஇிவி 
. . ல் = ரூ ச : 7 7 க 

டையமலலஙகபபட்டை , மதனென்றவில்வ_வேவிளாம்பிரசிதுகமொன் 

pve செர்த்தரைத்துமாதுளங்கரய்க்குள்ளேை ச் தூ 3. ஷ் 
, கோனென்ற 

வேண்டுலைபொதிக்துசும்ஜி5 குணமாகவகன் மேலேசாணமப்பே. 0) 

அப்பி3.பகாட் ”டருவிழ்புடக்ல சட்போடு அண்டையிலேபார்த் 
இரு $வாய்வேகாமற், றப்பியேசாணமதுவெக்துபற்றிற் ஞூன்காயில் 

வேகையிலேதள்ளிக்கொண், ஓப்பியேகவசமெரடுசலைகிக்இ உத்தம 

ளேகல்வத்திலசைக்கும்போ௮, செப்பி?னோங்கஞ்சாவின சாற்னுலாட் 

டி சிறுசண்டக்காய்யோலவுட்டேவோ யே. AGT ie 

உருட் டியேகிழலுலர்த்திவைத் துக்கொண்டு வுண்டையுடன் வடி. 

கயிரிலிய்ச்தாயாளாற், திரட்டையைப் போலி ச்சமுடன்கடுப்புஞ்சேக் 

இராதமூலரத்தந்தீருஞ்சொன்னேன்,மிரட்டியேசேனிலிடவதிசாரபே 

தி மீளுமடாபத்தியமோபுளவியுமாகுஞ், சுருட்டிமிசமிளகாையச்கூட் 
டிடாதே துடிமெத்தவிரத்தமடாதுணிக் பாரே. னை



அகஸ்தியர் பரிபூணம்.௪௱, ௩டு 

இரசகற்பூரக் குளிசை, 

பாரப்பாவின்னமொரு குளிைகேளு பதிவானமுலைப்பாலில்மூ 

ன்றுநான் தடட சேரப். ராவூரினதோரசகற்பூர நினைவா கவிராகநிடையஞ் 

சும்கூட்டி, க சப்பாமுளைநிக் வெள்ளைப்பூண்டு கணக்காகவிராககி 

டையிருப;மேகூட்டி, சாரப்பாமிளகதுதான்விராகனிடைதானும் த 

ண்மையுடன் முப்பதுமேதயவாய்க்கூட்டே, Sor 

கூட்டிடு மாய்வெற்றிலையிகிடைதான் கேளு Gen Ser Du Bear 

கூட்டிக்கொண்டு, சாட்டிவாய்பூரமசைகன்றாயாட்டி கன்மையுள்ளசரக் 

ெலலாமொன்ஞுய்க்கூட்டி, அட்டிலோய்வெத்திலையின சாத்.தினாலே 

அப்பனேவ ஈ சாமநன்றாயாட்டி, போட்டிடுவாய்சுண்டைக்காய் போ 

ஓருட்டி புனிதழடனிழதனிலேவலர் 2 இக்கேளே. ௧௪௯ 

கேளப்பாவக்திசந்தி2பழுகாளுல் கருபையுடன்றான் விழும்கிப் ப 

தீதிய2மகாக்க, பாசப்பாவுப்புடனேபுளிப்பாகாது பால்காகவொரு 
வேளைபசும்பால்கூட்டு, காளப்பாவேழுநாள்சென்றபின்பு உன மையுட 

ன்வறுத்தவுப்புத். துவரை கூட்டு,கோளப்பாபதீனைக்துகாளிம்முனுக்கு 

ணமாஃத்தலைமுழுகஇபுளிைக்கூட்டே, EHD 

புளிகூட்டி ஓமநீர்விட்டபின்பு புண்ணிபனேயெண்ணெயிட்டுமு 
முகு போது, வளிபிட்டவளிக்கிரம்இவிக்கப்புற்ிறுவகையானசொமி௫ 

சர்தியோ னிப்புற் ற,குழிபட்டரிணமா.றுங்குருக் இரந்த கூறியதோர்சிர 

க் திபெல்லாங்குணாதாகும், பழிவிட்ட்ச்சொன்னதகொருபூரணத்தை 

பஃர்தனிலேவிள்ளாதேயின்னங்கேளே. EAE 

இலில்கக்கட்டு, 

கேளேநீபுலத்தியமகாரிஷி3யேயையாகிருபையுள் எவிலிங்கமொரு 

கட்டியாகத், தாளேநீழுலைப்பாலிலூசப்போட்டுத் தன்மையுடன்பத்தா 

ள்கழுவிப்பின்பு, வேளேநீவெயிலுலர்த்இவைத்துக்கொண்டுவிதமா னுள“ழே 4s ௮ க் ச் 
னவிடைக்கடைத ரன் டர்ப்பூசம்வாங்கு, வாளேநீசாம்பிராணி பளிங்கு 

போலே வால்கடுவாய்டுன்போலேவளமாய்த்தானே ௪௮௨ 

வளமா னசாம்பிராணிசூடன்கெ ரண்டும் வண்மையுடன்கல்வக்இ 

ன்மாளஅ டி, மெழுகானாலென்னசெரல்வேன த ,பறக்கஇட்டி மேன் 

ony Tals soo FNS அடல்காய், வழுவாமலொருபல்கைச்சூலையூ 

் ட்டி. வண்மையுட லிக்ஃமடைவை $ BH, கமுவாமல்விளக்கலேகொ 

ளுக்ட்போடு ஈன்மையுடனாதினபின் னெடுத்துக்கொள்ளே. ௧௮௨௩



கூசா aon Barr பரிபூசணாம்-௪௱. 

எடுத்கதன்மேற்கரியைச்சுர ண்டிபோட்டுஇனஷ்னமொருபங்க தனை 

சலையூட்டி, அடுத்துமதிலிங்கமதையுருட் டியுன்போல் அ௮ப்பனேவிள 

க்கினிலேகொளுத்தும்போது,பிடித்துமதுசானெரித்அ அறிப்போகும் 

பின்பதைதான்முன்போலபத்துவிசைசெய்து, தொடுத்துகின் றசரியெ 

ல்லாஞ்சுரண்டியபோட்டு சுத் முடன்றேனிலிட வாய்வும்போமே, ௪௮௪ 

போமப்பா தீரிகடுகுசக்கிதோஷம் பொ லாகெஞ்சடைப்புவா 

ய்வுமூர்ச்சை, தா மப்டாவயறுபேதிவயித்திலூதற் நனியிஞ்சிச்சாற்றி 

லேதாக்கத்திரும், வேமப்பா€லையொடுபித்ஃபாணடு விடபாகம்வயிற் 

அவலிகுன்மஞ்சோகை, பாமப்பாகொடுேலிகியாழத்திய பறக்கும 

டாவெகுசோகமறிர் துபாரே, ௧௮௫ 

இரசகர்ப்பூசக்கட்டு. 

பிர் துமேவின்னமொருகட் டுசொல்வேன் பாலகனேரசகற்பூர 

ம்பலந்தானொன்.த, செதிர்துமேஒருகட் டியாகவாலங்க விதமாகமுலைப் 

பாலிற்பத்துகா ளும், செரிர் தம்கீஊரினபின் னுலர்த்திக்கொணமு இற 

மாகவெள்ளுள்ளிதயிலம்வாக்கி, இருந்த நீமுச்சாமஞ்சுருச்சுக்தாக்கு 

எடும் தநீசாரண்டியதைபின்னுங்கேளே. ௧௮௭ 

பின்னுமோரோட்டிலே வெடியுப்புச்சகானும் பீரியமுடனஞ்சுப 

லம் ரப்பி2மலே; முன்ன ?மசொன்தெொருபூரம்வைத்து மூர்க்சும 

டமேலுமவ்விதமூடி, என்னமோவென்துநீயெண்ணிடாதே என்மக 

னேகோழிழுட்டையுடைம்துமேலே, சொன்னவே௮அஞ்சுமுட்டை பூ 

ற்றிமைக்கா சுருக்காகவாசலடுப்பீட்டுகேளே. கள 

கேளப்பா கால்காமிகமலமபோலே இருபையு_ன்ஞுனெரிக்சவு.் 

புப்பொகங்க, வாளப்பாஉருகிய துநெருட்புபற்றும் மைந்கனே௮ண் ட 

தீதன்மகிமையாலே, கேள ப்பாமாளுஉப்புபுகைக்இடாது குழம்புபோ 

அருகயதுகெட்டியாகும், தாளப்பாவிறக்கிவைச் துக் குளிர்க் சபின்புத 

யவாகவுடைத் தமெள்ளவெடுச் தக்கொள்ளே. ச ௮௮ 

எடுக்துநிலுள்ளவுப்பு ரக்கஎன்மகனே சநிசுரர்காவரட்டு,தொடு 

ச். தனறமலவா தசந்கிக்கெல்லாம் சுத்தமுடன ஆனுபானமறிக்கு சே 

ர்த்தேத, விடுத்துகின்றலிங்கமு_ன்கரைத்துத்தாக்க விபரமுடன்வாத 

ஜேய்விட்டுப்போகும், தடுத்துகின்றகைபாககன்றாம்ச்சொன்னோம் த 

ர யவான பூணத்்இன்ழன்மையாலே, ௧௮௯



௮ஃ5ஸ்இி.யர் பரிபூரணம்-௪௱. கூ 

தன்மையென்றஇன்னமொருவிம்தைசேளு தடவலானதாளக்கை 

மேக்குப்போல, வண்மையுடனலேசாகக்கிழிச்துக்கொண்டு மைக்க 

னேயரைப்பலநமா னிறுத்தூககொண்கி, உண் மையுள்ளகிளிஞ்சியிலே 

௮ப்பிரகர்வைத்து உறுதியுள்ளத) ளகதையிட்டுபேலே, கண்மையெ 

ன்றகளிப்பறட்டைக்ளோசாற்றைக் கனமாகத்தான் பிழிஈ் துமேலேகே 

Gar, ௧௯௰ 

கேளப்பா ப்பிரகத்-ட்டா மூடி இருபையுள் எகிளிஞ்சில)ையா 

டிக்கொண்டு, காளப்பரப,க்துஎருச்சுற்றிவைத்து கன்மையுடன்€ழ்மே 

ல்ரண்டெருவம்வைக்கு, காளப்பாதிழுட்டிப்புகையும றித் தன்மையு 

டனெரிக்ககனலெரியும்போ ௫,வேளப்பாகுதட்டாலேமேலெருவைகீக் 

சூ விமானகினிஞ்சிய இனடுவில்வவயே. - ௧௯௧ 

வை,ச்கப்பாமேல்கெருப்பெருவாள் மடி. மார்ச்கமுடன்பாக்கடிக் 

கூக்சறர் துமெள்ள, உச்சப்பாமேல்நெருப்புகளிஞ்சிரீக்கு உண்மையு 

டன்முன்பார்ச்கஉருகிெல்ல, சத்தப்பாவில்லாமல்செம்புபோல தானி 

 ருர்தாலிறர்கபதன் தூரிற்றன்னில், வைக்ச ப்பாஆதினபின் வெற்.துகா 

ட்மிம் மார்க்கமுடப்பிரகர் தள்ளிப்போடே, ௧௯௨ 

போடஉலேோசட்டியா ய்ஸை வத்துக்சகொண்டுபுஷ் ணியனேஞூன் மொ 

ருய்க்கூட்டி த்தாக்கு, சாடவேசம்நிமுகல்சுரங்கள் தீரும் தயவான 
தாளகம்கைமீட்டுக்சே ளு, கூடவேூராம்பு இப்பிலிசிற்றர த்ைகுணமா 

கவறுக்துகன்றாய்ச்சரணைன்னிஎ , போடலேயிழைக் திவொய்தேனிற் 

ருனும் திறமான தாளகமிழைத்துக்கொள்ளே, ௧௯௬௩. 

கொள்ளவேதீருஜறெவியாதிகேளு குடிகெடுத்தபழை௰யசரங்குக்இ 
ரைச்சல், துள்ளவேசக்தியொடு௮ு ன திவேஷம் suspen Ce 3 
மத்தின்சுசங்கடீரும், வள்ளலார்பம்இியமோ.ிசற்சோவேண்டாம் மை 
க்தனேபுளிகூட்டிக்சோ துபவன் ணன, உள்ளபடிபூரண க்இிற்மப்போ இல் 
லை யுவதிவெருஉறுஇபடாஉண்மையாமே. ' ௧௯௪ 

ஜாரளகபற்பம், 

உண்மையுடனின்னமொருவிச்ை தகேளு உறுஇயுள்ளதாளகத்இ 

ன்பற்பஞ்சோல்வேன், கனமையுடன வெடியுப்புபுளியுமொன்ஞுய் we 

'-டமுடன்றுனிடித்துவட்டிபோல, வெண்லமயாயோட்டிலிட்டுவாக 
ல்சுன்னில் விதம சவடுப்பிட்டுவனலைமூட்டு, தண்மையுடனோட்டைய 

on eSB Vane x ௯ தானடுக்கிகின்றுமெள்ளப்பார்த்தார்கேளே, ௪௯



௩௮ அகஸ்இயர் பரிபூரணணம்-சா. 

பார்த்காலையனதற்சூிவுளாசஞம்போ.து பாங்கானவெடியுப்புப 

ற்றிப்போகுங், காத் சாலேவில்லை பதுகறுத்துக்காணுக்கனமாசப்2பொ 

டிசெய் துபில்கானிலிட்?, வேம் கா லேகுழி வெட்டிலைத்துமூடிவிஃமா 

கமேல்மூடிக।த்ருடாமல், ப ர்த்தாலேழூன்றுகாட்க ௮கஷடு பால 

கனேயொருபக்கந்தண்ணீசர2ம. ௪௯௭ 

தண்ணீராமக்கீரைசெக்கீசென்ப!ர் தண்மையட ளா டோறுமெடுத் 

அக்குப்பி, ஓ்கிரையடைத்துலை த தக்கெொஉண்டுநியும்௮ ப்பனே காள 

கத்தைவைத்துவாட்டி, பொனனீரபோற்கரியோட்டிழ்கருகவாட்டு ப 

ண்ணியனேகஃக்ரெகஞ்சவக்துகாணு, மூன்னீளைவிட்டுமேயரைத்துக் 

கொண்டி மிஞ்சாம?லசாகவிலலைதட்டே, ௯௪. 

தட்டியேவிசனி?லகாபவைத்அசனமில்ல வக ஜிலெ௫ப்பிச்சுண் 

ணம், இட்டுமேகழ்மேலாய்வில்லைவை2 து என்மகனேமண்சிலையேழு 

ஞ்செய்து, பட்டு 2மபச்ெ சருவிற்புடத்தைப்போடு பாலகனேபுடமாறி 

யெடுத்துப்பாறு, ஈட்_மேவாராதுதவளம்போலாம் ஈன்மையுடனன் 

னீராலரைத்துப்போடே. ௧௯௮ 

போடப்்பாமுன்போலச்€லைசெய் து புனிதமுடன்பதஇனைக் ௪௪ ௬ 

Apap >, Brac புடபபோடப்பற்பமாகும் நன்மையதாய்வெளுக் 

காட்டால்முன்பேரலாட்டி, கூடப்பாவிஐபெருகன்னிந்போடக் சூ 

ருவானகாள .ழும்பற்பமாகும், படப் பாபத்பத்தைபனடுவல்லத்தில் 

பால்காகபணவிடைகால்பருகக்கேளே, ௧௯௯ 

பருகவேபித்தசரம்பிக்தவெட்டை பாங்கானபித்தசயம்பித்தகா 

சம், ததகவேமாட்டாதுமத்தகாசர் சன்மையுள்ளாளைவலிமேகஹோகம், 

வருகவேமாட்டாது உப்பாகாது மண்டலங்கால்கொண்டுவிட மார்க்க 

மாச, உருதவேஙாதமொன்றுமலைகடொதே உண்மையுடன் நோய் ர் 

நதால்வாதாமாமே, om 

வாதமென்றரசவா SAPO SC SeIsgS LT Fearne Quen mar ey 

௪கத்கால், போதமென்றரசிவயோகம்பெத்தபேர்க்குப் பூகலஇிலாசை 

யில்லைலாதல்கட்டும், வேதமென்றவேதலாக்கயமீதாகுமப்பா விருதா 

வில் வாதமென்னால்விழலாய்ட்போகும், பாஈமென்றபாதமசை யறிந் 

தால்முத்தி பாதைலழிமார்க்கமதைபகாக்கேளே, உ௱க 
அகாரம்உகாரம், 

பகரக்கேள்புலத்தியனே தேகம்சத்த பருப்சமா மூள்ளுபிசாய் 

வரயுமாச்சு, நிகரில்லைண்டுமொன்ுய்கிலைச்தாலமுத்தி கினவாகமவு



  

yas Busi பரிபூரணம்-௪ா. ௩௨௯ 

-னத்இன்விடுசேள, புகலவே௮கரரஈதைகழேகாக்கி புரிக்துகின்றால் 

உகாசரமதைமேலேசேர்ச்து, உகசக்சகள் மவாசச்இனடிவேகின் றுஉழ்று 

ப்பார்பூரணத்தின் ஓளிகாண பாயெ. உ௱உ 

ர 8 act . ன வடட A 
காணப்பாச,சஇ௫ிவம் ஒன்றமாஈக் ஈலக்இருப்பார்ஒருவருமேகச 

ளார்காணார், தேன்போலேயருவிய£ கேபாயும்வீடு திருவானசுழிமுனை 

யில்இறமாய்கின்றால், தான்போலகானணுள்ளேகானேகோணும் கனதா 

கழுகமங்கேசானேசோணும், விணப்பாவலைங்த.செட்டு இரிடவேண் 

டாம் விபமாயின்னமொருபாகங்கெளே. - ௨௱௩ 

கற்பூர சிலாசம்துப்பற்பம், 

பேளப்பாகிலாசத்துயார்தான்காண்பார். இருபையுள்ளகாபூரசத் 

தூட௨ாங்கி, காளப்பாகும் செய் துகல்வத்தட்டு கன்மைசறுசெருப்பிடி 

யின்சாற்றாலாட்டி, சேளப்பாலேசாச பில்லைசெய்து குணமாசக்காய 

லை.க்துவோட்டில்வை nn, தாளப்பாரிலைமண்மிதமாய்ச்செய்து த 

ன்மையுடனை ம்பதெருப்புடத்திற்போடே, உ௱௪ 

போட்டுமே௮ றவிட் மொென்போற்போடி புண்ணியனே ன்றுவி 

சையரைக்துப்டோம், காட்டுே 'மவெண்டமயுமாய்ப்பற்பமாகும் ௩ன் 

மையுடன்மேலெரிவுபிச்,வெட்டை, கர ட்டுமேபசுவெண்ணை தன்னிலி 

யக் கன மானநீர்கடுப்புக்காணாமோடும், பாட்டுபேபத்திடங்களுண்டோ 

விலலை பாலக” னபற்பழுறைபரிம் தபாரே, உ௱டு 

வெண்காரபம்பம். 

- பாரப்பாகற்பூாச்சிலையின்பற்பம் பால்காகக்கழஞ்சிண்டுஅ௮சலி 
லிட்டு, “கேசப்பாவதின் மேலேறினை லாய்கசேளூ நிலையா தவலெண்காரஞ் 

சும திசெய்து, தாரப்பாகமஞ்சிரண்டுஇட்டுமேசான் தயவாகமேலுமே 

காரமிட்டு, காரப் ஈகம் மூட சீ€லைசெய்.து சமாக ணெரு விற்புட 

தைப்போடே, rs உள 

Cure csr gy pe 131 Gan @ ao @ a ppdilcis nate பொக்லாதநீர்க்சட் 

டுகீர்க்கடுப்பு, தேடப்பாவெண்ணையிலேயிய்க்தாயானால் தருமடாகல் 

லடை ப்புத்தீரவென் cP Ae Bae ப்பரலராவினிட தலையின் கல்லு கண்மை 

  

யுள்ளவெள்ளசியினவிவாயின் சாறு, கூடப்பாபற்பமு.ன் கலக்கக் 

கொள்ளக் குடிகெ9 ககல்லடை ப்புக் குணமதாமே. @ ater 

குணமாசுமாட்டாமல்க வ்லடைகதுக்கொண்டால் குலலையச்தாரு 

ன்னையுமேசகைசெய்யாமல், குணமாகவின்னமொருசம்பிசகாயங்கூறு 

இறேன்றாள்ளவ்கிடித்தசாறு, ஞுணமாகக்காம்படியிற்பணயாவிடைகால்



ew அள்தியர்பமிபூரண:2-௪௱. 

கூபற்பகசட்டியேசான் கொடுக்கக்கலலும்விழ்ச் து, குணமாகுமுூள்ள 

ங்கஆண்ை மஉயப்பா கூழு தயினன 9மாருபம்பமபாசே. உ௱௮ 

வெள்வங்கபறபக் ஈவஞூலம் துக்கு. 

பாரப்பாவின்னமொருபற்பவ் 25ளூ பாங்கானவாலைரசல் கழஞ்சு 

மூணு, கோப்பானஇனிடைக்குவெள்வ வகக்தரன கேர்த்திமாய்த்கொ 

க இத்துக்கலவத்திலிட்டி, சாப பா சற்பூரிலாசம்.துதானுக் தயவாகக் 

சழஞ்சிபதுமூன் நுங்கூட்டி, காப்பா ௮ தைத்திசிவாய் சுண்ணநீரால் 

ஃடுவாகப்பில்லைதட்டிகாயப்போ ட. ௨௱௯ 

காப்ச்தபின்புஒ ட்டிலிட்டிச்சலைசெய்து கருணையுடன்முப்பதெரு 

புடத்தைப்போடு, ஆப்க்துகன்முபாதிபபி: ்னெடுழ்துமைக்கா அப்ப 

னேஞழுன்னீராலிசண்ஜொமம, பாப்க்துகன்றுயரை, த்துபில்லை ரவியிமழ் 

போடி பாம்கான2வோட்டிலிட்டு£€லை ௨ண் 9. ஈய், மாய் துவிடரிமைம்பல 

ருபுடத்துக்குள்ளெ ஃல்லிகைப்பூகிறம்போலேவெண்மையாமே, உ௱௰ 

வெண்மைூென்றவெள்வங்கபற்பற்தன்னை விஃமானபண விடை 

BION SDI IO I DBA, வ: vi ao Lo Dus oot LWT some LS 64% (DBT % 6OLDG GT 

மார்க்க முடன் ர ண்பெலல்கிழலுவர்த் தி, கன்மையென்றரேகம்அவ்வித 

ன்கூட்டி நலமானளூரணர் ் கான்பண்டடைகால்கூட்டி., உண்மைபுள்ளபசு 

செப்பிலிண்டும ளை உண்டிடவேமண்டலத்்இலுள் மூலக்தா.. ௨௧௧ 

உள்மூலவெளிமூலமிரத்தமூலம் உண்மையில்லாமெய்மகோயும் எ 

லும்புருக்கி, வெள்மலஞ்சீழ்மூலமேகமூலம விச மானசளிஞூலம்பித் 

தூல, கள்மூலமொன்பதுமேதீரக்துகல்ல நாடிகளுந்தான்வலுத்து 

த்தாதுவுண்டாட, லெ ள்வக்கபழ்பமடாபத்தியந்தான் வேண்டாம் வித 

மானஉழுர்துமொச்சைபூசனிக்காய்நிக்கே. ௨௧௨ 

SOT LEM HVT DI, 

சீல்காதமூலசோய் ன்டித்தாலே நிலைகெட்ட௮பான த இல்நெருப் 

Curbs, ares லேஅபானத்தில்வாசல்சன்னில் வக்துமுளைமேகத் 

தால்சூட் Lora: ay? உதாக்கோலாலடை. க்கும் “போல்வாயுகின்று கீ 

அ மையன்ளமலமதனை வாட்டித்திய்க்லுப், டேய்க்கோலம்பண்ணும 

டாமூலசோ ம் பேசான பழவினை ₹சரின்னக்கேளே, ௨௧௩. 

பழவினையால்லிஷப்பூச்சிக ம்சகோஷ ஷம பாதகர்க்குவொருகா 

ளுக் திர்வதில்லை, உளவினைபாலூடா டிக் ee உண்மையது 

ஆஹியாமல்மூர்க்கஞ்செய்வார், கலவீனையுக் தீர வஇல்லைகடினமேத்தக 

னையுள்ளவனாம் இயன்ற காட்ட, அள வீண க்காக னுமுன் னே ௮௪ 

லச்்சொல்லு அடையாளம்விசல்குறு௪ ஐமின்னல்கேளை. ase



அகத்தியர் பரிபூரணம் ௪௮௨. wai. 

விரல்குறுகுவ் கால்ஒமிறும்விஷம பே லேறும்மெய்யமுர தும் சலை 
சுழலும் வெளுக்குமேனி, பசமானதகமெல்லாற் ூதீ.துக்க: ணும் பா 
தமெல்லாம்வெடிதிலுமிகப் புண்ணாங்காணுஞ் சரசாறடன் சொறிகரப் 
பான்பணம் 2 அல்மா. Ry சாந்தை பம்மவிய பைத கெடு தடிச் wal DH 

ஸ், BIRR ஸநிலி ௨ யல் & மருந்கோ தேகல்ே லாரைப்பழிக்ககுஷ்டங் க 

ன்ன மாமே, ௨௨;இ 

நல்லவேர்கள்டெரியே ர்கள்கடதீது ஷ்செய்கை நாட்டிலுள்ளதுர்ச் 
. ட 2 ர . * டி ௪ ர் = ப் 

சனர்கள்ககைக்தலலே, பொல்லாதவிஷக்கடி நீர்பற்றிவ்து பொன்னா 

னஇமேகமெல்லாம் கூஷ்டம்போலே, சொல்லாதஃமுவிஷங்கள் குன்ம 

பாண்டு ஐயர்திராக்6ன்மவினைசெய்கபாவம் எல்லாருல்ஃகைக்க வுடம் 

பெடுக்கபாவிஇன்னமுண் Sse gi OBE aSer ௨௧௭ 

உலகுகனில்செவி2-௨ கூர டர் தாமுரூக்குழுள்ளசப்பரணி மூக 

இல்லாதார், நலளும துவிஷ்க்்ஈடநீர் ருன்மக்பாண்கொடிவரும் பெருவயி 

அகவுசியிளை பிலஃமமைக௫. ரியோ rie iy arson: Cyd seur 

ச்சிவஞானப் பொருளுள்ளோரளை தலைவி பட ழவவரவ/கள் தனைத் தாஷித் 

கோர்கள் சண்டாளரிற்சோயரல்தயக்குவாசே. 2 ௨௧ஏ 

கன்மந தீ ர், 

தயங்காமல்இிருகுற்கு வகையைக்கேளே தன்மையுன்ளவருஷே மதூ 

தகையுல்காலம்க.ய ED AP LOOUT டயா வ ரசையன் றுகன் மையு cir om) spe Bilt 

ல்ஸ்கானம்பண்ஷி, மூயங்காமற் சிவசதலம்தைக்கே: Dons gaps Buy 

ஞயி.ரம்பேர்ே cu Bante சுயம்பாக ரதி am @ 5a Gs OLS 46 SON et 

த்தோத்தரித்து அட்சதையும்வாவ்கக்ககொள்ளே, ௨௧௮ 

காங்கியேபொதஇயைக்குத் தென்கிழக் குமூலை வரிசையுள்ளவா கறு 

LOM LONE REDS ch CPB, svt AE as 05 0 pes OFS a warrant 

டசக்கிஇியில் இபா னஞ்மெய்னு, வோங்கி தாறுபேர்பிராமணர்க் கவு. 

தமனேசுயம்பாகல்கெ! day Says G emf 3.0 ப சமென் மயிர ணங் உனை. 

மிஇறமாகஒருசெ: ம்புகெய்யைவாசே. ௨௧௯ 

வார் த தமே மறு! செம்பு, உயிலமொண்டு மை்தனேடகேடு கட்டிக் 

கொண்டிபேய்கீ ஆற்று பபர் s+ Bai Bes வடம SAS ear ay பே 
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வாவு அகத்தியர் பரிபூ ர்ணம் சழ. 

வெண்குட்டம் ரச். சொர்னபற்பம். 
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பின்னங்கேள்ட லில் » Sei S 3 Ga ba யா இக்ன்பமுள்ள ௦ Fr ser th 
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oft Dien gem Tene dG). erage எய்ராவி, சொர்மைமைக் Sug Goren s & 

  

0G un gi ASS ச்ரெயாலாடைய சிவம சாற்றில் கன்யைமாய்மைபோ 

லேயரைக்துபில்லைஉலமாக சவிபுலர்*இகலமாய்கேளே. -.... ௨௨௧ 

சித்திசப்பாலாடைம்மான்பச் AB. 

கேளப்்பாகடம்பினிலை யசைத்துமைக்கா அருபையுடன்பில்லைமே 
ல்கவசங்கட்டி, சேளப்.ரவகலில்லைத்துவோட் ரீல்மூடிக்ஞுணமாகள் 

எலைமண்ணேமுஷ் நே சப் ily தாளப்பா as அறரு ஆவில் த் புட்தைப்போசெ 
ச . உ 

ண்மை புடன் ஆமினபினதவளம்போலே, வேளப்பாவெணகுட்டகதீரு 

தற்கு விதமகானவதமானம விஎம்பக்கேளே, 2.92. 

விளம்பவேச ot மலைச்சாறுதானும் விகமாகள் சனிசாருய்படிகா 

ளெட்டு, தளூம் பவே ஃயிலிலி: ட மெழுஷ போலே தானவற்றிற் கலக 

தியிடையாட் டை, எம்போடேடிலையறுத்து மெழுகு போல 
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காய் சீபா: one IGF Gar: பதம யுலர்.ச்இக்கனமானஎள்ளி 

லீடஎண்ணெயிலைபோட்டு தாப்போலேயோருண்டைப்இசர் ந்இெண் 
மையடனரை TTR AR ந் ப க் வாள்ள வாய்கீ போலேவெளூம் BEL. 1, 

யஞ்சையோசமாகாடே.ய்போலே 

காமர்பேய்கொண்டே பர்க்குப்பெ.ந மையுள்ளசொர்னபற்பங்கொடுத்த 

டாயே 

  6 Sit gs பரு: டம்] ஊவகையு Wats $68 

உ௨௪ 

கொடுக்க இனம் கருதூரும் . எண்ணை தன்னைக்குணமாகஎட்டுகா 
ட்கொருக்கால் முறி கொடுந்தஇருல்மகுக்து விடுமட்டுக, PEs Halo 

யத்தில் பதம் Boku io தட்டர்தி mh, கடத் pS). 9) வண் குட்டமேகக் 

குட்டம் கயவாஃகத்கி நமடா கண் டைபாலே, 98 3 இருந்தபேர்களை மீ 
யகலச்சசொல்லி௮ பனை கைபாகமறிச் துசெய்யே, ௨௨௫ 

வெள்ளிப்பற்பம். 

. ரூ. உட ் rb ற் ட் ரன 

Osu Baud sr a மொரு குளிகைகேளு செயமானவூதுகட்டிவெ 

ள்விசன்னை, தூப்பமாம்ச்குையிலிட்டு உருரும்போறு துரையான



அகத்தியரீபரிபூரணம்- ௪. PRR 

-“லெள்ளியிடை ப௫இழம்பூச்சார் அய்யனே இசண்டுயிடைவிட்டிருக்க ௨ 
ப்பனேவெள்ளிப தடிந்து போகும்பொய்;பல்லவப்டொடியைஞுன்சா 
த்ராலேபுகழாகவசை த் துபில்லையுலர் தீஇக்கேளே ௨௨௭ 

உலர் க்இயதோ ர்வில்லைக்குக்கனசங் களு வுண்மைபுடன் முட்கர 
வேளைவேஷரத்தானும் பிலக்கவைதமுன்னீர ரலலரதலுக் கட்டி பிரிய 

முூடன்குகையிலிட்டுச்சில் லுமூட்ட. டல்ர்த்இகன்ஞுய்மஷ் லைவலு வா 

ய்ச்செய்து உள்ளபடிநாறுதெருவிற்பு_ தீல சப்டோடுபெலத்ததோரட 

த மென்மவெள்ளிபழ்பம் பெருமையுள்ள வெண்ணெயிலே கொடுத்து 

Hung 

கொடுத் துமிகப்பார்க்கையிலே இரும்கோய்கேள்குண மில்லாக்கர 

62 ot @ இர,த்தகாசம் ஆடு ச் துநின்றமேகசயமாதாசகாசமப்பனேஇப்பி 

லியிலஃலுஞ்சொன்னோம் தொடும் தமிகப்புளிபுலையு *தவிர்க்கவேணூ/ 

ஞ்சுய மாகவேளைக்குப்பண விடையிற்பாஇ கடுத்துகினறபவுக் இசமுழு 

'லைச்சூலை காணாமலோமேடாகண்டிபாசே. . ௨௨% 

கரகபழ்பம், 

கண்போரின்னமொருபற்பல்கேளுகருவானகாகமனதப்பயறுபேர 

லே, கொண்டுபோய்பொடிசெய்துஃழஞ்சிரண்டு குணமான: இயக்க 

ண்டி.தன்னிலிட்டு கிண்டுபார் மூக ற் உரமாஞ்சோமனாது நிறுத் தெடுக் 

துப்பணவிடைகான்கூடப்போமி, மொண்போர்சு த் தஜலங்கழஞ்சுவிட். 

டுமூர்க்க ய டனிஎஞ்சீலை GaGa eu. ௨௨௯ 

கட்டியே காலமேதுவக்கியமைக்கா சஇரவஸிலிருபத்தார்கா ழிமட் 

டுக் இட்டுமேயிரகாலே கரண்டி 2 

இசார். தடவி சொட்டுமேயுலையில் வைத்தாலும் போலுசுகமரகள்தாணு 

ருமெஞ்சள் போலே பட்டியேபுகையெழுட்பும்போ துமட்டும் wager 

கதரதுமற்பற்பமாமே ் ௨௩௰ 
ச் 

தூரில் இதமா ஃவேலியென்ற பரும 

  

் பத்பமடாவைத் தயிடை குசைம்டொதேபா லகனேசெய்பாகக் தவ 

றிடாகே அற்பமெனறுப்ற்பம்தை பெண்ணிடாசகே அப்பனேவெண் 

ஊயிலேபணவிடைதான்கொள்ள சொழ்..மென்றவுப்பாகாபுளியுமகர 

அவரையிடபருப்பிட்டுகச்ச_உமபாத் பொலக்கஇ நற்பமென் றபசுகெய்யுப 
ச 2 : . ரூ . ௦ உட்ச . ௦ 

கூட்டியேதானகலமாகமயமுகாள SIS GRIST OM or உக 

கொள்ளவேயெட்டானாளுப்புக் கூட்டு குணமாகப் த்கானாள்ஸ் 

நானமாட்டு து்ளவேபுளிகூட்டு திருகோய் கள் துலையாதவெள்ளைய 
. oe லம - _ ne ae 
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_ண்யுடாகும்பாரு என்ளளவுல்கைபாகக் ௨ப்போவில்லைஎகாக்க பூசணம் 

இணியல்புகேளே. ட. வலக 

பூரணாமரம் காணு GE பல் இியளே புனசம்காககன் 

          

      

ஜவ்ச் ௪. போன் காரணம வடம நிய ம். விழா ல்செய்க கருவி 

Bi NEI க்ஷ சத் ௮௨. லகம் மா ரண சொன்னானா டா நாற்மினோம் 

- தவகைப OH SEPALS HUT SHI காரண மும்பூசணமுக்கண் 

டபோதேகருவலாகட ற்பமெல்கால்கைக்குள்ள (மே உஉடஉ 

இச௫சபற்பம், 

பற்பமென்ற ரசபற்பமொன்றுகேளூ பாலகனே ரசமதனைப்புளில் 
.தாப்ப்பாலில் ஆலி பென்று யாமல் நகை 203 Lies uemmarG oor 

  Bx ஈசயம்போலை அப்புரவாப்த்தேப்த்துமென்ன க்கமுவள்ள தீதி 
ப்தரச்கழஞ்சு பன்னிரண்டு சிப்பு எம ய்குழிக்ஃல்லிலிட்டுக்காண்டுகி ae 

ஸ் 

னைவரத்தானரைஃகத்தயிலக்கேளே. ௨௩௪ 

தயிலமென்.ஏல்கெட்த + Dear தயிலமம்.ாகண்மையுடன் இறக்கு 
ம்வகைகயவாய் கே ர. ஓயிவாஃத் கெற்தகத்தைல் தூ சாயாட்டியண் 
"மைய ர்ளகலயத்தில்ப ர் போட்டு மயலாகககலைச மவ யம் கற்றுப்பே 

லே mw 15 Cat உண்ணாிலேபுனலுண்டாச்கி ஆயில அமணறமலய தீஇல் 

மூ£உச்லை.பஞ்சா ஓமனவலுக்கச்செய்துக்கொண்டே ௨௨௫ 

கொண்டபின்புவடிவுயர்க் ஏ குப்வோங்கு சூணமாககச்சலநிர 19 
யடைக்துப்போட்கி அண்டையிலைஒருவனைத்தான் பிஒக்கச்சொல்லி 
அடியப்பா இரும்பாணிநாரிலேதான் மண்டையிலேயோரடி யிற்றமரு 

ண்டாகும் பாரலகனேபுனல்மூக்கு கீதமருள்விட்டு ஒண்டையிலேமண் 
- பூசபுகையோடாமலுத்தமனே? நுவடுப்பில் திபம்பேோரலே ௨௨௩௨௭ 

இபம்போல்மேல்குமப் 9 கனல்படாமல் தஇயெரிக்தமாழிகைதானிச 
ண்டும்கும்யேோ தூபிமன்றகெல் ககத்முன் புகைகானகுப்பி சுற்றிலுமே 
இச.வ2. ரய்கிற் தும் ரு ாபமென்றம அகுப்பிக்கேற்றிக்கொஃல்டு as 
யவாகக [ற கழஞ்சதயிலமமிட்டு சோபமென் து சயூளவைத்கருட்டி. 
ச்சுருக்காகமேம்ஃவசஞ்0. HEE «Car. @ Aer 

« 

சொல்லக்கே.ர் பூவரச 2பட்டைபலமிரண்டு சும்தசெய் கெல்லி 
ட ல ல் plete : மாது ட é ன் ல ன் க்காய்வெக்இபடமிரண்க் ஆலஸ்லக்்-ன்சிறி எம்பைச்சரணுவிட்டாட்டிய 

ப்.பனே ரசமெழுலி.. ணிய தருட்டி ஈல்லாய்ககேற் வா ப்பொருந்து ௩ தர் 
ளிரண் டுன்னயமாயடிச்மாளிகன்னிலுப்புமவல்லக்டவேன் செல்லுமே 
பொடி.ச்துப்பா இவகைய3 கத்மான் செய்துமரு£து வவயே. ட்ட oy



அகத் தியர்பரிபூ ரணம். ரர 
eR 

வை BBN apse Bie எனைத், மார்க்கமா டன் மேத்றானி 

நில தான், ைத்தப்பாகையான் aS sox முவிசைபூகொயவைக் று. 

ட. தலை மண் செய்து லு, குத்தப்பாவெடி.க் BF இடமண g ணும், 92௪ தனத்த 

மு போற், றிலா ுகைமீதேற்றி, ee Situs ரகாடாச்கினிழூன் சாப ம் 

நலமாடம்மானெரித்து வடுப்போடாற்றே. ; ௨௯௯ 

   

அற்நியேயுிறக்யோரப்பபட்டாய் அப்பனேதான்சாட்தி தல் 
ழ்த்துமெள்ள, தூழ் தியேமேற்ஃட்டி அண்) ஏமைம்தர ஐயர்துரர பப 
மூசொண்டுகிலல், பாத்நபனே துடைக்தெடுத் ததனைநீயும ப:ல்கர 
கன்மகோய் தீரே பண்டி 2, சாற்றியேபணவிடைதான் பனைவெல்ஃத்தில் 

தயலாக இரு வளை டேழு னே. ௨௪௰ 

எழுகசள் சான்கொடுக்கத் இரும்நோய்கெள்ஏன்மகனேகுதைகோ 

யுவ்ளு ன்மகோயுல், QYPE RL முஞ்ஞூலயசையாப்பு அழப் த் இல் 

சூலையுடன்யோனி புத்து, கேழுமேழமுலைமூளைக்ண்ட மாலைூர திய... 

ன் றற. ப்புவெள்ளேக்கரு நங்கரப்பான், பாழுமேவண்டுஃடி. சலவிடமூ ௦ 
ரும் பத் இபந்தானுப்பாகா பசும்பாலாமே. ௨௪ 

     

பாலாகும்வெக் சீரும். இனாலானாள் பாலகனேலோமகீர்ஸ்கான 

பண்ணி கால: கும்உப்பதனை வறுத்துக்கூட்டு ஈன்மையுடன்மறுக ஸர 

ம்வெந்கீர்வழ்கு, காலாகவிளக் கெண்ணைபின் புமுழ்கென த் 2 புஸிகட்டு 

மேகூட்டச்சொல்லு, ஆலானஸ்ரீ2பாக மண்டஃமாகாது ப்பனேசக 

லே நா.ப் அகலும் பாமர. 

  

குப்பீசெந்தூசம். 

பரரப்்.ாஇன்மொருசெக் தூரங்கேள் பாடுகிதேன்புலத்தயெனே 

பதிவரய்ககேற, மஷேரப்பாவரலைரசம் பலக்தான்காலு தேர்த்தயென்ன 
கெக்தியோர் .ல3மகூட, காசப்பாகரியோட்டி ல்தொர்திக்ே- சரன்கன 

'மாகப்பெ.டிசெப்துகுப்பிக்கத்றி, ேபைபாகா லு மையிலேத்திக்கெர 

2 

anh G மன்மையு டணனொருசா ம 6இிபம்போ லே. ௨௪௩. 

இபம்போல்௦௮ுசாமம் கமலம்போலே இறமாகத்தானெரிழ்துகூ 

ன்ராஞ்ஜாமம், தாபம்போற்காடாக்ி போலே மைக்கா தரனெரிக்இல் 

லெற்ஃக ச இன்பாசமவிருல், . கோபம்போல்லொகையிட்டுமெள்ளக்கண் 

மிகு௦ரனும்சு ௨ரிபுமேகூடும்நேர்ை, சோபம்பேரலிக்கணமதச யுருகி 

க்க; ஹு: துரிகமுடனிளருபத மில்.பாட்டாலே, ௨௪௪ 

இஃ்ல:ட்டால் மலே?ரோ௫மயூட. வென்மஃதோகொருகாி al BF 

ப்.போட்ச், FSV ous bil 18 bay ov 02, & Ly. val ச இர: ல. (ருகிபஆ.சுழம்



னக ். அக்த்திய/பரிபூரணம் ௪0. 

பாய்க்காணும்பொல்லாசதாளகஃகைப் பொடிக்கதாள்சான் புலக் இய 
னே பரைப்பலக்தான் குப்பியில்போட்டு கல்லாய்த்தானாத்புதமுல£மு 
மேலும் ஈன்றாகச்சலாகைனாற் இண்டி.ப்போடே. ௨௪௫ 

- கிண்டியேமுச்சாமங்கடம் துமேலே. இருபையுடனாத்சாமந்தன்னி 
ல்மை£்தா அ௮ண்டினால்வடவையென்ம தணலை .டோடு அப்பனேமரும் 
தெல்லாமேலேயேறும்துண்டியேமிதப்பதனைமறம் இடப தே துரிதமுட 
-னாற்சாமம்ஏரித் துடீயும், சண்டியேசலாகையிட்டுப் பரர்க்கும்போதுத 

. 'யவாக சலாகைழமுனை இவெர்துபோமே, ௨௪௭ 

* சவந்தாலும்வெளுத்தாலும்பதமிகப்பர இக்கிரத்இற்குரட்டாலே 
பெடுத்துக்குப்பி, மவமாகநீர்தகெளிக் ஐ ஆற்நிப்போடு லமைந்தனேசலர 
கையானை கறுத்துக்தோண்றில், சூவிர் இரும் ககுப்பிதனை யடுப்போடே 
தன் குணமாகஎஏரிப்பாற்திவைத் அப்போடு, தவி இருக் ததடுப்பின து 

வேகத் சாலே தான்சவக்குமிரு௩। ழிசெல றப்பாலே. ௨௪௭ 

அப்பாலேகுநட்ட இனால்குட்பிவாக்கி அச ராமல்செளித்திவோ,் 
சு$தகங்கை,தப்பாதகுப்பிதனையுடைத்துப்பாரூ தயவானசெக்தூரங்க 

OS ge காணும், இப்பாலேயுரைக்கயிமல (LPS slp பூப்போல் இருக் 

குமடாபணவிடைதான்தேனிலீய,செப்பா தபத்துனாள் தன்னிலேதான் 

இருறெவியா இதனைத் இறமாய்க்கேளே. ௨௪௮ 

கேளப்பா மூலகோப்மேகரோகங் கெடியானபவுக்இரம் மனேக 
கோய்கள், தாளப்பா புளிபுகையுஈ கள்ள த்இருக் இபவானவாலைரசச்செக் 

தூசதீதை,ஆளப்பாகற்பாஇசெய்வானப்பா அரகரரவுலகக்ீசோரசமெ 

ன்பார்கள்வாளப்பா இன்னமொருசெந்தூரந்தான் வகையாகச்சொல்லு 

இழேன்வரிசையாக, ௨௪௯ 

அப்பிரேகச்கெர்தூரம். 
"a 

வரிசையாய்ச்சொல்லுகறேனப்பிறேகந் அன்னைமைந்தனேபொழ. 
ப்பொ டியாய்ப்பொடித்துக்கொண் டி, துரிசமத ரயம் இடை க்குப்பனைவெ 
ல்லம்சான்சுகமாகவெடியுப்புமொன் மூய்க்கூட்டி. பரிசமுடன்சும் தகய் 
கைதன்னாலாட்டி.ப் பாலகனேபில்லை 5ட்டி ஒட்டிலிட்டு, பிரிசரூடன்மே 
ல்மூடிச்சலைசெய்துபெலமாக்டக்கெசபுடச்தித்போட்டும்பாசே. ௨௫௰ 

ப்../பம்பேோசவம், தாட்டியமாய்க் சல்வத்இலிட்டுக்கொ ண்தொனரைப் 
பா யே ர௪.மமெருக்க? பாலால், மாட்டியமாம்க்கல்லே டே ரவியிற்



ட e ச ச ச். 

[அபி ச் 8 1 க ௭ அசத் தயாபபூரிசணம் சர்... ௮௭ 

s 4: ௪. . ச ட்டி e கு > ஸி . போட்டு ஈற்மாகாள் எரறுக்கம்பால்சாமமாட்டு நாட்டுமேல்கல்லோடே 
வெயிலிற்போட்டுெலமாகவவ்விதம் நாற்பதுநாள்போடெ - ௨௫௧ 

காள்கேளுூகாற்பஇல லவிஃலைதட்டு கன்மையுடன் காயவைத்து ஓ 
ட்டிலிட்டு, வேள்டேோ ot ote BDU ரூர் EAP. Cin enwityt_on cr 
முசலைமண்ணுஞ்செய்து தாளா னதாளிறைஞ் கொபு.. தீஇநத்டோடுஃய 
வாகவாதினபின்னெ டுத் துப்பாருவச ள்போன்றவப்பிரகஞ்சிவ ந் துகாணு 
ம்மைந்தனேகல்வக்இலரைக் இடாயே ௨௫௨ 

அரைத் இகலொய்பொற்றிலையின் சையான்சாற்றி லப்பனேசாமம 
சைத்துவில்லை இத்ததுடனே தானுலர்க் இக்கெசப்புடத்திக்போடு இர் 
க்கமுடனிவ்விதமாயரசைத்தரைத்து உரத்துட் னேடஞ்சுபத்தும் ஒன் 
ும்போட உதக்தமனேய நுணனைப்பே rev இவ ந்து கா ணும் நிரைத்துவ் 

தைப்பொடி செய்துகுப்பிதன்னில் நீ பதனம்பண்ணிவிடு வனுபானம 
கேள்... ' உட. 

கேளடாஆவாரைபஞ்சாங்கரதான்-இருபையுடன்பலமெட்டு ௮ 
det நாளடா அவ்னீதஞ்டேக£தான் கன்மையு டன் பலமிரண்டுஞ் 
சூரணிக்து தாளடாவெருகடி.யித்டுன்றிவிகந்கருவானபசு வெண்ணெ 
மஒன்னிலுண்ண வேஈடாஇ ருவேளைமண்டலந்தான் : விதமாகக்கொ 
ண்டுவிடவியா இகளே ௨௫௫௪ 

அசுவகெர் இ-அமுக்கரு. 

கேளேடீமேகமென்றாலி குபத்தொன்றுக் கெடியாக்தருமடாபக் 
இயமேயில்லை கோளோகீரிதிவமதுதேக ் தீரும கோடானகற்பமிதக் 
கொவ்வாத பாவா ளேக£செட்தூரஞ்சகலருக்கும் வாதுயார்படவோரிந்தப் 
பாடுவேளோனேவென்கத்தர் செப்புமார்க்கம் வெளியாகச்சொன்ன 
இ௫த.-பூரணந்சான்பாரே ௨௫௫ 

காந்தசெந்தாசம். 

. பாரப்பா இன்னமொருசெ ௩தூரந்தான்பாங்கான கெர்இசமன்கா 

ந் கங்கூட- கேரேரிீகரிசாலைச்சா ந்ரூலாட்டிநினையாகப்பில்லை தட்டிக்கா 

யப்போ ட்சொசப்பாஒட்டிலிட்டு ஒடுமூ உத்தயவா கலைமண் ணேமுஞ் 

செய்து-காரப்பாகெசபுடத்இத்பேரட்டு வாவ்கித்தயவாகஜம் இடைக்கு 
ei Geer, ௨௫௭ 

ழ் 7 ச ல் > 7d . = tes . கூட்டியேழுன்சாத்துல சைக்துமுள் போற் குணமாகக்கெசபுடத் 

இற்போட்வொம்க காட்டியேயிவ்விடைக்குக்கெந்தி கூட்டிரலமானடழ 
ee ர்ற்மூ ல்சைம்துமுன்போ ல் மாட்டியே கெசட்ட இத் போட்டுப்பின்



௪௮ அிகந்தியர்பரிபூரணம் எ... 

புலைற்உனே  மிங்விடைக்குக்கெட்இகூட்டு தாட்டிகமாமில்விஷடக்கு 
PEDROS தயவாகம்தான்கூட்டி முலைப்ப.லாட்டே, . உடள 

  

ஆட்டி யேபில லை உட்டியோட் டி.லிட்டு ww oa cans@ Gs OL fb 

SO 0B க் tip UG) ah BGs ur 294. i 3 ் 

க்குஒன்ழுய்ச்கூட்டி இட்வொய்கேரதிமுட்டை வெண்ககுவிரூ லே 
ப்பபனேபிலலைசெய்துபு..சீசித்போட்சொட்டிடலே பின் அனு ம அஸ்க 
ல்வகீ இட்டுக் கனமா க௭எருக்கமபால் கண்ணால ட்டே. உன 

    a சமூ. Beis neg. estoy 

ப் 
GD wes   

  
எருக்கம்பால் க்ன்னுவே காலுசாம மென்டிகளே தானன 

பீல்லை தட்டி. சுரூக்கமுடன் மாணுலர் ர இமியாட்லிட்டெச்சுமமாக மேலே 
முட சீலை இருக்கமுடன்மண்செய்து கெறபுடக்கியே ஈட்டி எடி 
துப்_ரர்செய்கறுப்பாயிருக்கும்பாரு பொருக்கமுடன். பொடிசெய்து 
பமனமபண்ண்ணி புண்ணியனே பணவிடைதான் சேனிலுண்ணே 

உண்ணப்பரஅ௩இசக் இமண்டலக்தா ஊக்கமனேபக்தியமோ அ 
SEB) 1 SUBOOT LT ser satis Gon gn 3). cb 1 BCU asi சனமான 

விஷப்பாண்டு saya கண்ணப்பாசோகைபுடன் பிழ்தபாண்டு ஐ 

ரூகாஃகீராம்பலண்டஊயு கிண்ணப்பாமேலேறும் ஆனமங்கவாயு நிலை 
யானகப வெல்லாம் நீங்சப்போடழே, ~ ட் உ௬௰ 

ப 

அபச்செந்தூசம் 

நீவ்கிப்போ மின்னமொ.கு செ தாசங்கேள் நிலையான அசப்பொடி. 
யைக்கல்வத் இட்டு, ஏங்கிப்போம்காடிகெளின் தொஇபன்ப்ட்டை இ. 
த்து (;நிந்இச்சாற்தையூர்தில மங்கா, Lira HL Bom erp at ுமாள் சவியில் 
வைத்தே. ரககனேவைழ்தபின் புசாலாகாளிற், ௪ ங்கமாய்முன்சாற்றில 
சை துவில்லை தயவாகச்சான் செய்துகாயப்போடே ௨௬௧ 

4 

போடப்பாதட்டிலிட்ிதயடிப் புகழாகச்சிலைமண் ணேழுஞ்செ 
ய்த, ௩ ட். டப்பா வெஜ பு...த்திற்டோட்டெடுச் தலமாக ன்சாஜ்றில 
சைத்துமான்போல், தேட்டப்பாசெ ஜபுடம்எட்டுப்டோட்டுஃ மாசக் 
காடி.பதுசேர்ந்தசாம்ஜிற், கூட்டப்ப அனிர்சாற்தில்குன் ும்போடுகு 
ணமாக௮யமறுவுஞ்செர்தூாசமாமே, ௨௬௨ 

ஆமப்பாவனபானமைறி ந்தேயுண்ண அரும்பிணிகனள் வாசுபித்கம் 
அய்யக்கா7ல, சேப்பாஅனைகமாகசோகமெல்லாக்கீங்இி*இரிகாா 5 

சமுறுக்குமேறி, காமப்பால் பெரி இருக்கும் At ae Gib sar ast OF 
வ்வலரியதஜிீ ரஜ செய்பும் சாப்ப லர EGFR Ey Fuso sy 

Qa, ன ee agen” : of Til Fi I LO “ETS LB, இடக் 

  



ae இயர் பரிபயூரணம்-௪ா. எரு 

கெய்யாகுந்ே தனு சும தபானக்தான் நீற்காதவாய்வுகளு நீக்கிப் 
போகும்பெய ய்யாகுல் அகபாரகந்தவறிட் பாலும்புல. ச்திபனேமரு தொ 
oi DUS Be T ga வையா ELLIE dD bm 0 wi தான்வண்மையுட 
ன்சொன்ன இஞ் aU வத்இிய்பூரரைம்-ஐ.பமில் லாத வாறும் வெளியாய்கத் 

சோறும் ௮ ஆிருருகொமிச்சலைமொழுிதன்னாலே. ' ௨௬௪ 

ஈரகசெசெந் தாரம், 
ஆ
:
 re) டா "ரு செக்தாரங்கேள் தருவானகாகமதையுரு 

ப் மீ OUD ot FTG 6 OOO PIL PT Ew LPL Aoi, 

சக் 32. மின்னலே Lt சட்டி. தன்விலிட்டுப்பிசகாபலடு 

தன்ளுே லோடி 

இமைக நா 

கெய்யிற் emai 
ப்பிட்டு உருல்கிக்கிகாண்சி - என்ன லேிசசெங்கழுகீர்ப்பூண்டு தான் 
பேட்கி plea cing Sea. ௨௭.௫ 

4 

    

       

போட்டுக்க ருபையுடனனல்போட் 
ணெ Date gar "ங்கு சருவானகாகம 

மாண் போகும் - கண்சிமேரெங்க மரீரச்சாற ர்க் கனமானபில்லை 
பெய்துகயபபோட்டி. பண்டும், பமோட்டிலிட்டு ஒடுமூடி ப்பாலகனேட 
லைமண்வலுவாய் செய்யே, ௨௭௭ 

2 

  

   

கிண்டுவாயடி க்கட சான் பூச 
ககோலுஜாமர்- சண்டுமிண்டு பஸ் 

   

      
  

செப்துமேஷெஜபுடம் இற் போட்டுவாங்கி ம் அருக்பவகைப்பெ பாற்ற 
லையின்சாற்னுலாட் - ளப்து ரு மூன் ன் ௮விசைமூன்போற்போடஎன்மச 
னேகாகமனசெதாசமாகும்-கெபப்தமேபணவிடைசான்ட .ன்றிவெண் 
ணெய்,மனிற் குழை, ச்ரொெண்டுவேசாயசைமண்டலவேசொள்ள வைது 

ஒரு உப்பாவகையான மேக 3 grt DB wa Gun. BioapalAaddevr ம் 

  

மாறிப்ம seta IS க்கள் கரப்பன்பண்டம் மைந்தனேயாகா து 
௯ வட கை! . யெைசெர்தூ சர்கான்சிவக்காதும 

     . 

woo svaria-Ca ACG umbtjovs 

ஞ்சள்வண்ணாஞ்சிவப்பு மாகும் - கோதிப்போஞ்செர் தூர. ங்கொடுக்கும் 

போறுகுணமில்லாகுலகோய் ஐலவாய்வும் மாஜிப்போம்காகசெட்தூர 

மப்பாவகையாகள்செய்து கீவயித் இயம்பாரே, ௨௭௭ 

அறிவு. 

வயிழ்தியம்கி பரர்க்கவென்றால் சொல்லக்கேருந வண்மையுள்ளா 

மானிடர்க்ளுக்கர்மகோய்தான்- பயித்தயமோவில்லாவிட்டால்கோயோ 

a . ல ள் தாலை - எயிக்ியமோ கொடர்ம் 

  

Garr க 
திலி பாஸ்கர 
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இல். அகத்தியர் பரிபூரணம் ௪௭: 

யித்தியமாம் பொருளாசைடட்.டாயானால் அணுகுமடாபுல.த்இயனே௨. 

ன்னைத்தானே. ௨௬௯ 

புலத்ேயனேபொருளாசைகொண்டுகயும் பூதலத் இத்பணங்கேட் 

டால்நே!ய்திசாது-சிலத்இய/ யவன்மன துகனிந்துஈக் சால் சிக்தையல்ல 

நீயவனைக்கேட்கவேண்டாம்- கிலத் இலேவயித் இியன்றன்மனம்கொர்தா 

க்கால் கீடுழிகாலமட்டும் ௩ரஜறெசேர்வார்- தலத் இிலேபணாமபீடுக்குமவ 
யி*்இயனேயானால்தன்மையுடன் உன்மகோ ய்க்குள்ளவானே. aor 

கன்மமோ ய்க்குள்ளாடப்.தெக்கனன்றோ கயிலரயப 7 murs Bate 

ர்தனன்றோ வன்மமென்னுமுலக ம தபர் மீதிலோன் ஒயிஃதியனேசிவ 

னமேலேகன்மம்வைத்தால்-சன்மலேய்தீருபடாகால னில்லைகீல3 யப 

£2 அடைக்குங்கருணை தக்கும்சன்மையென் ஐ பெயரெடுக்கவெகுகாள் செ 

ல்லும் நலமரனவவயித்இயக் தா ன் சருமமாமே, ௨௭ஏக 

தாம்பிசச்செட்தாசம். . 

தன்மமா யின்னமொ கு செந்தா சங்கேள் தருவான காம்பிரத்கைத் 

தகடு 5ட்டி.கின்மலமாமமஷே சிலைதான் கொஞ்சம்போலேகேர்மையுள்ள 
Oxi sous சூலிச்சாழ்றில்“வன்மமுடனுடை த்தஇன்மேல்உடவியப்டா 
மார்க்கமுடன்பத்தெருவித் பூடத்தைட்டோடு - கன்மமடாதானகலும் 
படோலேமைக்தா கருவரகவி.தபுறமும்வெடலுபச்சை. ௨௭௨ 

0 அந்தரமமூலி- ஐகாசதாமரசை. 

பச்சையாய்த் சானிருக்கு மதைக்தான்மைக்தா பக்குவமாய் (றன் 
பேரலபபோ।ச்சாகும்- மிச்சமாய்ச்செத் ததொருசெம்பைகீயும்மீறா௦ 
தடொடிசெய்த பு.தசட்டி.ன்னிஃ- அச்சமறப்புளிஙிலைச்சார்விட்டுக்கா 
ய்ச்சி பரைப்படீதான்குழம்பு போல்வருமஈ்கேரம்-உச்சிதமாய்ச்சுத்.த௧ 
க்கை -ழிவிட்டு உண்மபுடன்்றன்கலக்க் தெனியவையே. ௨௪௩ 

தெளிக்தபின்னிறுக்துவிட்டு மறுகீர்வாரு இதமாகக்கலக்கயேதை 

நீதெளிவைகக்க, ஒளிந்துவிடப் பச்சைவர்னாறல் கானும் ஒன்பது£ர் 

தெளிவிறுக்கயீுல்கீங்கும்- அனிஈ துகியவசசமாய் த்தெளித்டொலே௮ 

ப்பனைகவரலற்றுச்சுதிஇயாகும்- இளிந்து நீயடுப்பில்லவத் துச் சூடுதாக் 

குஎன்மகனேகற்மை£ட்டிக்கேளே. ௨௪௪ 

ce ட உரு ரூ > ள் உ - இன்டிடலவோய் ty சியஞ்சி நுசையாலேருை -யூடனாம்சாம get 

சீபம் அண்டியோ.ப்சல்க்கி கக்கொல்டகுஃப்பே ரியல் இ உங்யும் அண்ட மிவாபகலலக் £5019 Gol Suan) gt Senate! 4M



அகத்தியர் பரிபூரணம்: ௪: க 

Bon nei ரூல்- -நிண்டு பன கானசைத்துப்பில்லை கட்டி. நினைவாகத்தா 
SVT SH இரு ஓ: டிலிட்டு- பண்டி, டவே கெசபுட தீ இற்போட்டுவாங்இப் 8 
ருவமுடன்முனரைப்பாய் பொற்திலையின் சாற்றில். ௨௭டூ 

சாச்ருலேயரசைத்துஆ ஆகை மூணுபு [(டமுன்போல்தயவாகட்போட 

வேகருஞ்சவப்பாய்க்கா ணும்- தோ ற்றுததாம்பிரம்விநடங்காவிட்டால் 
Hi ரிகமுடன்றி ரிபலையின்ககாயல்தாட்டி- காம்றாலேமுன்போலேபுடச் 

ஜை! பே போடுிஃரறாவாக . exer ents ஈன்கொள்ள £ச்சொல்லு- டார்த்தாலே 

குஷ் டன்னாக தருமப்பபண்பனமேகமோ உனைபோமே. ௨௪௯ 

தரகர் வ்காகாகர்போனுக் இன்பமுடன்கரிசாலைச்சாறுகா 
௫- கோளையென்றபசுவின்பால் படி சானொன் அகூட்டியதிற் சர்க்களை 
யூம்பல: ஊத்காரும்2ீவளையெள 2பாகுபதம் வருல்கண்கிபெலமானமி 

ளகுபலம் sey toi வாளகல்லாபபொடி ச் இட்டுலேயெம்போ ற்ண் 
டி. மைந்தனேகெய்யுழக்குத்கேன்றான்பாஇ. ௨௪௭௪ 

பாஇவிட்டுக்ண்டியஇல்லேயெமப்பா பால்கானசெக்தாரம்பண 
விடைகால்கூட்டி- சாதிப மாயிருவேளைமண்டலந்தான்கொாள்ளச்சகல 

சே.ய்கீருமடாதாம்பிசத் இன்வேகம்- ஆதியாம்புளிபுகையு $ தவிர்க் தப 
இ்லருன்க ாரடகுகேய்வுள்வென்னாட் மக்கண்டம்- ஓஇயே தார்சிறுபயறு 

துவசையாகும் உத் தமனேவழுகலையு முருங்கைப்பிஞ்சே, ௨ளவு 

பெரும்பா QBar Baw 5 Corblura. 

பி ஞீசாகுமின்னமொரு லேகியங்கேளுபெலமானபொ ஸ்துக்காய்க 
ர்க்கடகிங்கி-தஞ்சமெல் TDD EBS ர. .லமா ய்வாக்கித்சன்மையுடன் 

மசாட்டிமொக்கு கடத்தி 5.௮. மிஞ் சாமத் பொடி செய் துபனைவெல் 
வக்கானில ஒவ்னாை $இடைக்குபாகுசெய்து- அஞ்சாமத்சூண திதைக் 
கொட்டிக்கிண்டி. அப்பனேதேனையும் விட்டுக்ண்டே. ௨௪௯ 

சண்டி யேபாக்களவுலே௫யர்கான் €ருபையுடனிருவேளை பஞ்சு 
நாகுரங்- கொண்டிட வேபெண்களிட. உஇசப்பாய்ச்சல் கொடுமையென் 
தபெரும்பாடுதிருமப்பா- உண்டி வே UsBuia ஈனொன்னுமாக உத்த 
மனேவ்றுத் BOYLIL] LA at He கூட்ட- சுண்டலென்ற துவரையுட ன்சுண்டலா 

குஞ்சுகமான வெந்கீருஞ்சாந்தமாமே, உ 

தேற்றாங்கொட்டைலேடுபம் 

சாச்கமாமின்னமொரு லேயெக்கேள் சமர்த், சானபலமைக்கததே 
ற்ரும்கொட்பை _-சேர்ந்ததொரு இரிஃகொஇரிபல: இ கஇறசக்தை Cr 

கம்வகைச்கரைபலர்க।௦ன்- பாட்கமாய்ப்பொடிசெய்னுவைம்துக்கொண்



@e. அகத்தியர் பரிபூரணம்-௪ரர. 

(பஞ்சதாரைபலம்காலு படியாவின்பால்- சதோய்க்திடவே கலக்கிய 
தைப்பாகுசேர்த்துத் துரித.யூடன் தூள்கொட்டி.க்கெருவரயே. . ௨௮௧ 

(பஞ்ச தாரை சர்க்கரை, 

கிளாயிலேபசுவினெய்பட. கான்வாரு கீழிறக்சிக்தேன்பா இவிட்டுக 
ண்டி- களரியிலேபாக்களவு லேகயத்தில்கருவ னகரகடத்பம்கூட்டி த் 
-இன்னு- ௮ளரயிலேயிருவேளை இருப தநரள்கொள்ளு அப்பனேமூல 
ஜஷனேயகலுஞ்சொன்னோம்-இளரவேசயமுடனேய் இக ரவா தமிதமான 
அக்கனிய. மர்தம்போமே, ௨௮௨ 

இரிகடுகுலேூயம், 
்ி 

மக்தமொடு மூலச்இன்வாயுதிரும் மைக்தனேபுளிபுகையுமா ope 
சொல்லு அக்கமுட்னிவன்னமொரு ே கேன் பன்டான BileGes 
en 5.05510 2p -Oe wih wpe oi சேகமுூோம்,,யேலம் துரித 

    

முூடன்வகைக்குவுைப்பலமேவாஃ&-வி்தையாய்ச் Gi Beds er 
ணித்து விதமானபனவெல்லம் பல£ அனஞ்சே, ௨௮௨ 

அஞ்சாகும்பாகுபோற்காய்சக்சொண்டு அட்பலேோசஞூாண க்கை 
ப்பரய்ச்சி கண்டி - மிஞ்சாமல்செய்யு,2க்கு அரைக்கச ல்தேற்ருன் வி 
ட்க்மதைலேூயம்போ2இண்்டிவாம்இக்- கொ குரசமாய்க்கொட்டபபாட 
க்களவுடைந்காகுணமாகஇு வளை யிருப காள் கொள்ள-கெஞ்சாரம் 
தீருகிறவியாத கேளுகீலையானவாதமெ கவொய்வுடோமே, உ௮௪ 

வலாயுகவொடு உஷ்ணமும்பித் கவாய்வும்வயிழ் அவலிஃடுப்புளே வ எமி உட 7 : ent a = ND ன், ட ச்சல்டே.இதேயவென்ம ௮க்னியாமாக்கம்வாக்இதிராச அஸ்ிசமஸ் 
இவெட்டை:- பாப. மதேரச் Cum never” வாயுக்ரோணி... LEED. 9 
ேகயத்தில்அயச்செக் ராம். பேயுமின்நிட்பணவிடை தான் கூட்டியு 

  

ப்பெலமானவாயுலெல்லாம் புசண்டுடோமே உ௮(டு 

5 . 
கபாடலேூயம். 

__ புசண்ட்போ மின மொருலே௫யம்கேள் டெலமான ஆலரசு ஆத் 
இநரவல்- ர ண்டயமாம்பட்டைக்குக் ௧௬௦ வல்பட்டை மூரர்க்கரு டன் 

வெள்வேலும்- விடதாரை வேரும்-இரண்டுகில் தென்ன ம்பூ ஒன்ன து 

மேஜன்றாப்திதிறமாகப்பலமிரண்டுமிக. தீதுமைக்கா-இ சண்டுமேபானை 

ிட்டிக்கு.றுணிகிர் தா AD nen s யெட்டொன்றாயிட்டுக்கேளே. 

கெளப் ரயொழதக்தை வடம் கொண்டு இரபையுடன்சக்களை 

பால் மெ Jub   



ட தீ இயர் பரி Lp ரணம் FAT ௫௩. 

ரு வாக. ச அஇத்போட்டு (வேகவைப் து. கோளப்பாஎலமெல்லால்கு இவெ 
des ரூணமர க இட்டு கடைந்துகீயே. காளப் பாயனெல்லம் பலக் 
ரனாலு கன்மையுடன இத்போடப் பாகுபோலாம்; ௨௩௬௭ ae பதி) 

பாகுபோல்பதமாகும்பேோ இலேன் 'பக்குவமாய்ச்சா, இக்காயபி: 
னிஓமம்- சேகவரைவசைக்ரெண்டு: விர சனி டையாகு கேசாகப்பொழு: 

கெய் துபோட்டுக்ண்டி. பாருபோலிளம்ப) காமமா 0G 5D BB T 0) 20 பக். எய் 

மா ய்ச்௫லம்வற்றகண்டும்டே at Ayo ஏ கம்ம்ப்பசுவினெ எ்ட்கொஞ்சம்விட் 

சென்மகனே லேூயம்டோல் ண்டிலாக்கே ப உன 

வாங ூயேகெஃலிக்காப்வி தர் தானும். மைந்தனேயி ருகேளை பருப 
அரகாள்சொள்ளக்- தா ங்கிநின் றவல ொகேவப்பு£.ம். சந்தகுலான Be நட 

னேமூலக்கிராணிஓூகின் neprs Bo.’ சேர்க் சநேரய்கள் @wilears 
முமட்டாய்கூட்- பால்குடனேயுளிகூட் பிபப்இயமோயில்லை. பால 
கனேசெக்தூ ச௨கூட்டி தீ இன்னே. ௨௮௯ 

செர்தாரமுன்செரன்னகாகமப்பா - இன்றுவரிய இரு திரோகமண் 

டே ர- விந் தூறுமெலும்புருசோகக்திரும் 'வித்த்கனேேஃமத்புஷ்ச 
urge செக் தா ரமுர்.நாஜ்றித்களாவாப்ச்சொன னேன். 'இறமாகஅணுபர 
னமறிக் தகொள்ள- செய் தாரில்முரு-ளைப் மோல் - கேரய்க? ர்கீல்கும்் LD 
மானீவயித் இ ய பூரணமிது சானே; ௨௯ 

  

தூதுவளை லேூயம். 

பூரணமாமின்ன மொரு லேூடங்கே ar uve 3 யனே கா ஞூத்றில் 
புனிதம। ¢ (க-காரணமாமற்ருல்கைப்பு தாதுவளம்பூவும்கணக்காகவகை 
க்ஞுரால்பலம்£ நிறு$ து தாரணியில்() ௪.தாே வேரிஃ்கழல்குமுணு ௪௬ (Haut ants 

ன்ஷரிவேர் பலமிரண்டு - 'கரணம்ரய்கிலைப்பனை ய கெருஞ்சிுள்ளூ Dg 

ருவா$ வகைக்கு Prides Ce. ௨௯௧ 

0 சு,தாவேரி தண்ணிர்விட்டான்ழெய்சூ. 

கூட்டு யேசூர ரணி த்துப்ப்சவின்பரல்கான் குனணியி? மீல் போட்டு 

மேகுழம்புபோல- கா ட்ட யேவற்றிவரு: p's. 10 Isbin ரக தருவரன் .சீ 
னிபலம் பன்னீரண்டும்பே.ட்டு.. நா Lip Sug: ரா ரயிலே; பசுவினெய்தா க 

லமாசப்படியைதேனுழக்குளிட் ௫. கேட்டியாவேயம் Cun play. 
(? wr BeD gonuyat க்ணபஇக்குப் pag GiGi, ge 

செய்துமேகான்திக்காய்ளவு சொள்ளத்கிருலெ, க்யோதி தனை தீர ற 

மாய்க்கேளு. எய். துடன் எற். செமிப(மமேலகே சயம் இன்பமுற ன. ars லும்பு 

ருக்பிப்பிரமேக$தான்- பெப்து2ே 202 ண்ட்ல்த்றி ஜ் bith gh. A goa பல Lp



௫௪ அகத்தியர்பரிபூரணம்-௪.ஈ. 

ண்டாயிக்தரியபெலழுண்டாகும், செய்துமேலேகியத்தில்மேககோயெ 
ல்லரந் தீருமடாப.த்இயமேர யீல்லைபாசே. ௨௯௨ 

ல்லையென்றுமயலங்காதேயின்னமொன்று என்மகனேசாஇக்காய் 

சாஇப்பம்இரி- வல்வென்றஇர சம்புசிறுகாகப்பூ-வகையானஅமுக்களுபற 
ங்கப். ட்டை-கொல்லென்றசந்தனமுல்கொடு3வலிவேரும் கூர்மையு. 
ன்பச்சைக்கர்ப்பூரமொன்ஞுய் சல்லையென்றுநினையா?ம காற்பலமாய் 

வாங்கிச் தனபொடி.க்துச சரியிடைதான் னிகூட்டே. ௨௯௪ 

இப்பிலிரசாயம். 

கூட்டியேபசுகெய்யால்பிசைந்துமைக்தாகசுணமான *பில்கானிட் 
வைச்க்கொண்டு- தாட்டியேபாக்களவு யிரண்டுமீேவளைகன்் மையுடனி 
ரூபதுபள்கொள்ளும்போது காட்டிகமாய்மேகனோய் கீக்குமப்பாத 
யவாக௫ன்னமொரு சசாயனள்கேள் கட்டே இப்பிலியும் பலம் 

தீதப்பரகருவானமிளகுடனே சுக்குபலமஞ்சே, ௨௯௬௫ 

் பலமொன்று ,() இருகே () மிரண்டுஓமம் பால்கான () அசத்தை 
ரண்டு) இரபலாஇி கல்மானலவல்கமுடன் லவள்ப்பல்இரிநன் மைள்யு 
ளலவங்கடப்பட்டடடதாளியப்...தஇரி- டெலமானகொடுமேலி யேஃமப் 
ப.பேசியோர்வஇனைந்து பலமொவ்வொன்று-வலமாகவிளவறுடபாய்ச் 
சூரணி3.ற;தன்மையுடனவ்விடைக்குச் சனிசேசே ௨௭௯ 

(இரு£ரகம் கருஞ்€ம ௩ற்€ரகம். 

இண்டு ஓமம் குறுசானியோம் 

௮. ரத்தை ரண்டுசிழ்றரத்தைபேசரம் தை, 

(திரிபலா கடுக்காய் தான் றிக்காய்நெல்லிக்க: ய் 

சேர்.த்துமேதேன்விட்டுப்பிச£ துமைந்தாஇதமானபில்கானிழ்ப 
தீனம்பணணி-காத்துமேதாம்பிர செந்தா சங்கூட்டிக்கனமாக வுண்டி 
Ca காசசோகம்-போர்ம்துமே மந்தாரகாசக்கூட ப்புலக்இியனே சய 
யிருமல் இளைப்புக்கக்கல்- ஆர்த்து மேசேத்துமக்ிிகதாண்ணூ£த்றா றும் 
அகலுமடாமண்டலறிந்துபா சே. ௨௬௭ 

கக்குச்சூரணம். 

ப பாரேநீதஇன்னமொருகுட்சங்கேளூ பாங்கான FEE STE GT OT 
மேபண்ணிஃகாரேகீகரும்புசர்க்கரையவ் வி.தங்கலம் அபேயிருவேளயே 
மூகா ளுஞ்சேரே இன்றுவசவாய்மதிரு 5 இதமான $பனமுண்டா மப் 
ப ஊபெல்லாமருக்இருக்கக்காட்டிற் 2பரய்கி உலக் சசைப்பேரலலையா 
தேடண்லமக்வேளே, உ௯௮



அகத தியர்பரிடீரணம் சார, டுடு 

இப்பிலி மிளகு சூ சூரணம், 

உண்மையென்ற இப்.ிிலி யைச்சூ ரரணமேசெய்து உகமையுடன்றே 
னிலைகுமைக்துச் இ அன-வண்மையு டன்புகைந்தருமுஞ்சேத்துமகோ 
ப்தான் மாதிமயபடுபுண்டாமருவிப். ரர மன்மையுடன்மி௦ ரகுதனைசூச 
ணமேசெய்் தலமான பசுகெய்யிற்டி கூட்; தணமையுடன்மான் துனா 
ள் ௮ம் இசமஇதானரு£த சளி.பிழமல் தவதிப்போமே ௨௯௯ 

தரிஃடுகுசூரணம். 

தவறிப்போம்இரிகடுகுஞாணக்கால் கருவானமக்தமுடன்கமுச்ச 
oS me- தவதிப்? பாக தே: னிலே் கண்ட ரயானால் தருகாதுசக்கிச கள 
HST BT spe தவதிட்ே பாம்பனை வ? elena at oe தண்மையு 
-ள்ளவயிற்தி கோ.ப்தாளே இருக் -தவறிப்போஞ்சகலகோயதனைக்கண்டால் 
சிரு தூவயித்இயன்பேர் சொல்லுமுன்னே. உ௱ 

முப்பூவக்கு விபரம்: 

மூன்னமேமப்பூவை மறைத்த காலேமுழுதுவது வகைவிபரஞ் 
சொல்லக்கேளு-ஈன்னயமா?் கா தமென்னால் பூமிகா கம்காதாக்கள்பூ௫ி, ஜ் 
அவாழ்க்ககாதம் அன்னை உரை௰௫/க ௨இக் ொஞ்சம்வால்இ அப்பனே 

பிரிதிவியின் a ண்டனஸ்சேர் தீஒ.சொஃ ன?) மதி தவருமல் அனுப்பி 
னுடசுவையுஜ்சேர் 2தரைக்க 3 சானிச்சார்கருக்குசம்ப. உ௱க 

௮லுப்பினுட்சுவை-உப்பு- 

சிரம்பவென்றாலரைகாழியரைத்தாற்டே ஏதும்நிலவரமாய்ச் சிட் 
யுடசால்ப, லுக் தல் வைத் ந-ஐம்பதெருபுடம் போடே. சதாசிவ; ஷம: os 
ட்ங்கிவெள்ளை நிற; நாடக்குருவு: மாவார்-செம்பொனென்றவாத மு..ன் 

லவயித்இயமஞ்?க் தில் இறமானவாசிகிக்இகுவிகைக, ச்தி சம்புச தாவ 

னுடையபாதஞ்சித்இி தயாகிதியாந்தாயினிடமாதத் சாட்டே. உ௱உ 

  

இசசவாதத்இற்கு வாலை ரசெஃ தூரம், 

ஆட்டவென்முல் குருவில்லாதாட்டாமண்டோ ௮ப்பனேவாலைர 
சச்செம்தாரக்9ல். காட்டமென்றபல்ம் நிறுத்துப்பாஇு கெ:இரன் 
கடய ன்பேப்ச்செம்பி. ன்கிழல்குசாற்றி ஆட் ட வொட்காண்மூன் பின்பு 

cut pk பே குப்பி பிலேமான் ௮ுசரமம்வாட்டமில்லாகேயெரித் து 
ன்டேர்2௧%இ மாட்டியேயைந்துவிசையெ.த் துவால்கே , உ௱உ 

மூன்சொன்னவைப்புக்குவிபரும், 

வெடியுப்புசுக்இிவிபரழாம், 

   
. Haw. 104 RIS! ஈப்பாமைக்பனே செ 6 தாரமேலேரூ 

லக்கேளு துறையாகசெலவுக்குக்கிட்டு 

  

    



கே அகத்தியர்பரிபூரணம்- ௪௭: 

wus: மஇயேசகலநேோரய். இருமப்பா உத்த ் தமனே ன் 0 சான்ன உடனு 
க்கு Sor entirety -கிழல்குசாத்தில் கான்கரய்ச்சிவெடியுப்பு ௯ கூட் 

  

சைவிரவைப்பு 

நன்றாம்... பா. .சைவி ரமைப்பு சானும்லமானவெடியுப்ப, நர 8 BUG; | 
இலி ன்ற்ப்பா௫ 2 607. B): 'ரண்பெல்கு ICO Liu GOT” க வரச்சார மிரனி மிபங்கு | 
கண் -ப்ப. ன்மோர்பல்; சூகூடட்டி உக்களுவாகத் தான். (பொடி தி அக்கலையல் 

தட்ச் op: ன் wien Oe சம்போ. லஇிரீர்வாங்இ முட்டையரைசைவீ ம் 

வைப்புஈனரும், ant 

  

வைப் பானஇ றவுகோலி; கானம்: பாமார்க்கமுடன் இக்காஇசெய்யு 
ம்வித்சை-செப்பா Bs gripes aren நிரூவகமுன்செ ஈன்னேன்றிரம: T 
னடெனுக்குயிருஞ்சொனி னேன். வைப்பான வை புக் ் குகைபச கஞ்சொ 
ன்னேன் மகத்தான முப்பூவின்ழுறைப்க்: பச்செல்வேன் ஆப்பான அப் 
பிலுப்புகல்லுப்புத்தான் அப்பனேகாதமெனறார்பூகீ இவ (MO Se’ 

bs? OP CRE SB. புப்புகல் 6 வும்பின்பேோ் புல் Bui@on Bey மென்பார்பச 
தீகைக்ே ரந | பூரம் தற்கடியில் ஆண், ம்போகலே. பூமியிலேதானிரு 

க்கும் ௦ தெரிஈ்திடாதே $i SoG ரம்அண்டமென்றால் சுக்கான்கல்லுபுலத் 
இயனேபேருலகம்புகழு கல்லு - இழூல்கல்லுப்பாஞ் சுண்ணாம்புகல் 
Beg டிவிட் டநொக்கறுப்பேனென் சொல்லே mer 

oral nme sd இனிட$.ப்பிதட் ப்பா சுகமாகமூன் அமொன்றாய்ச் 
சிகண்ணமானால்-அல்லப்பா ஆகா. 6 சன்னில்காணு .. அப்பேவனேயசைச் 

் சேர்க்$ல் உமிருண்டாகும். வல்லென் பெரியோர், போதியோரும்வா. 

மங் இருப்ப ரி சகானேபூ செய் ய.துக ல்லென்றகலைக்கரு, கேயி ப்பார். 
சொன்னால். கர்ணாரிதுக' ண்ட வர்கள்கே. :டி.க்கொள் லே. UT OY 

AD) estes Pose CAM. HE சூரணம், 

a ட 

SHED) cram Deak ES காரணங்கேள். , உத், oO sre ந். தினமாம் இத் 

௧.” பை BED: நன்றுகலவங்கப்பட்டை கிருஸ்பு சோரம் ம்புகன்ை மையஇம 

ar mre Ou. /க்வித்து- சென்றே தார்வெட்ட ஈலைதேற்றுன்விச் ச்து இதமா 

ன அருகம்வேர்டிக்ு see: Ui ap om Bangs. னே. பன்ணிரண்டி பால. 

னே. வை கக்கு. ௮ுசைபலம ய்வாங்கே, கக்



அகத்தியர் பரிபூரணம் ௪. Gar 

வாங்கபேவெயிலுலர்த்திச் ஞூண?செய்து வண்மையுடன oA 

டைக்குகற்கண்டகூட்டி, தேங்கிய வெருகடி கான்று $இசக்இஇறமான 

பசவெண்ணைமண்டலமேகொள்ள,ஓங்கியேஜ* இறவெள்ளை தீரும் உத் 

தமனே நீரெறிப்புக டனே இரும், பரல்குடனேபத்தியமோ காரமாகாப 

சிவன பலத்்தியனேபாக.மாமே. ் உ௱௰ 

இஞ்சிச்சூரணம். 

பாகமரயின்னமொருசூ ரணங்கேள்பாங்கான இஞ்சிடலஃபத்துவா 

ல, சோகமாய்த்தோல்டோக்கி வில்லையாக்கி சுத்.தமாய் டொனவைறுப் 

பாய் பசுமெய்யாலே, ஏசமாய்ப்பொடிசெய்து வைத்துக்கொண்டுஏல 

மொடுதிரிகடிகு இரா ம்புஓமம், காகமய்வாலுழுவைச்சா இக்காயுக் தரு 

வான ஆனை த்தப் பிலி2ரசமாமே. RSE 

Bh oie sy Bo $i ரங்குறோசானிஓமம் அழுக்கா க௪கசரலவள்க 

ப்பத்தரி, நாமப்பாமோடியுடக் கா்தமல்லி நலமா oo Peep oh 

கைஓக்க தாமப்பாவகைக்குக் காற். லமேவாய்கித் தருவானஇள வப் 

பாய்சூரணமேசெய்து, ஓமப் பாசனிடலம்பத்துல்கூட்டிஉத்தமனேழூ 

ன்றுமொன்ராய் விர விக்சிகள்ளே, ௩௧௨ 

விரவிய வொரு கடி.தான் ௮க்இசக் இவிவரமுடன்மண்/ _ல2மேகொ 

ண்டாயானால், பரவியேமர்கமுடஅக்னியாமந்தம் பாங்கானஊ ஷ்ண 

தீதன்வாயுவுங்கூடக், கரவியேபிஃ தமொடுபித்தவயய்வுள் காணாதே ஒடு 

.மடா தீபனமுண்டாகும், பிரவி3பெனறவாதமெல்லா மொசிக்கிகல்லபி 

லமுண்டாமின்னமொழு விவசங்கேளே. ~ BER 

இராட்சசூரணம். 

கேளேநீழுந்திரிகை பேரீச்சோடு இருடையுள்ள,கக்கோல மதுர 

முத்தம், வாளேநி 2௧ த்தமல்லி ௮ல்லிக்கழங்சும் வகையானசா தக்கா 

ப்லவங்கஞ்சுக்கு, ஆளேைகன்னாதி லவங்கப்பச்திரி ௮ப் னேதாளிசம் 

இப்பிலிவிலாமிச்சு, பாளேகீசிறுகாவற்பூ லவங்கப்பட்டை பாங்கான௪ 

ந்தனழா மூங்கிலுப் பே. ் ௩௧௪ 

உப்பானகெல்லிவிதை தநெற்பொதியுமொக்க வுத்தமனேவசைக்கு 

'ஒருபலமா ய்வால்கி, செப்பாமல் சூசணி மது சமனிடைதான்னி சேர் 

S லுமேவெருகடி தான் thes B, ஓப்பாககாலைசம்மா மண்டலக்தான் 

உம்தமனேபசுகெய்யில்மாலையிலுண்ணஜ், தப்பாதபத்தியமோ இல்லை 

யப்பா தருவானவியா இகனைச் சராற்றக்வேளே. உக 

சாற்றக்கேள் பயித்இயழும் பாண்டு சோகைத் கருவான 

மொடுமிரத்தபிக்கம், போத்தியேகாமாலைதாககரமும்வாங்கப் போம் 

a 
ee



௫௮ அகத்தியர் பரிபூரணம்-௪௱. 

டாசயிம் இயமும் இர்க்துபோகும், வாழ்த் தக்கேளின்னமொரு சூரண 
ந்தான் மைந்தனே இிரிகடுகுமோடிகோஷ்டர், தோத்றியகதோர்கெல்லிக் 

_ காப் சந்தனமுமாஞ்சில் சுகமானதாளிசை சொம்புசசகமே ௩௧௬ 

மக்தவாய்வுக்குச்சூரணம் 

சரகமுமேலமெடடுபச்யைகர்ப்பூரந் இசமாகச்சூசணித் துச்€னிச் 
மன்கூட்டி, காசணமாய்வெருகடி.தான் அக்திசக்தி கனமா கஉண்டிட 
வே புத்தமெல்லாம், பேசணியாய்கின்றதொரு ரத்கபித்தம் பிலமாக 
வெரிபித், சம் ரோசிகம்வாக் இ, தாரணியில்நில்லா.து பயித்தயமோஇ 
ல்லை தருவாகஇருப.துகாள்கொண்டுதேழே. ௩௧௪ 

வாக்இபேஇக்குச் சூரணம் 

தேறவே யின்னமொரு சூசணககேள் இதமான எட்டியுட வட 
வேர்வாங் க, கூறவேமேல்தோலைப்பழச்சா ந்ருலாட்டி, குணமாகரவியு 
லர்.த்திச்சூரணமேசெய்து, மீறவேப.தனமதாய்வைத் துக்கொண்டு மே 
ன்மையுடன் புரமெரித்தார் தும்பைரென்டும்.. ஏ.தகேடூயாழமிட்டுச் 
சூரணக்கான இன்பமுடன்கடலையிடை யிட்டுக்கொள்ளே கூகவு 

கொள்ளவேயு 5பேஇதிருமப்பாகுணமாயமீறிய துபேதியா னால், வி 
ள்ளவேமறுபடியுங்கிஷாயத்தில்காக்குமீருததவார்தியொடுபேஇவரும்; 
உள்ளவேகாதடைப்பு சக்கிவேர்வை உத்தமனே ,தீருமடாமூன் றுவிசை 
பீய, வள்ளவேவறுத்தரிசிகஞ்சிகொள்ளு மைக்தனேஊழியது பறக்கு 
ம்பாரே. ௩௧௯ 

பறக்ப்பட்டைச் சூரணம். 

பாரப்பாஇன்னமொருசூசணக்கேள் பதக்யுடபட்டையொடு 
மூக்குராவும், கேரப்பாசெங்கத்தாரி கவெம்பாடப்பட்டைகினைவாக.த்இ 
ப்பிலியுஞ்சித் இரமூலம், சாசப்பாசமனிடையாகச்சமனித்துசமர்த்தாக 
ஆவின்ப. த்பிட்டிவைத்து, காரப்பாபசுனெய்யில்வெருகடி தானுண்ண 
காணாதுமூலைபுண்ணுப்பாடாகாதே. உல 

-கருஞ்சூரைச்சூசணம். 

உப்பாகா இன்னமொரு சூரணங்கேள் உத்தமனேகருஞ்சூசை 
சத் இிரைமூலஞ், செப்பாதவெள்ளருகுமிளகரணைமிளஎகுஞ் 9 றிகுறிஞ் -சாடுனாகாசக்கழக்குகருவேலும், உப்பானஉழலத்இவேருபட்டைஒன் 

ப.மேசரியிடையாய்ச்சூரணித்து, ௮ப்பாரீமுன்போலே  பாலிலிட்டு 
லுவித்இடவேசுத்தியதாம் பின்புகேளெ. . OLE 

( )BereB page ஆகாசகருட$ூழக்கு,



அகந்தியா்பரிபூரணம் ௪.ர. ௫௯ 

காட்டுக்காணைக்சூரணம். 
கேளேநீவெருகடி.கானிரண்டுவேளை இருபையுடன்பசுகெய்யில் தீ 

ருகோய்கேள், பாளே$ீகடி விஷமும் குஷ்டசோகம் பாங்கானகருங்கறு 
ப்பான்கரக்இசூலை, ஆளேரீபுண் களெல்லாக்தீருமப்பா௮ப்பனேவறுத் 
தவுப்பு துவரையாகும், வாளேகீயின்னமொருசூயணக்கேள்மைந்தனே 
பேய்கசணைகழஞ்சுபதினாதே. ௨௨௨ 

பதியானசுக்குமேகழஞ்சுகாலு பாலகனேகொடி. வேலி கழஞ்சு 
ண்டு, விதியானமிளகரண்டுசூரண்மேசெய்துமீராமள்மூன் றுசுண்டை 
க்காய்வீ.தக்தான், சுதயொாகவேழுகாள் ௮ர்இசநதி சாதகமா யெண்ணெ 
ய் குழைத்.து.க்இன்ன, குதியானமூலமுளை மூலசோகல் குணமாகும் 
பத்.தியமும்புளியாகாதே. ௩௨௩௨ 

ச் இச்சூரணம். ... 

ஆகா துயின்னமொரு சூரணங்கேள் அப்பனேம்தியிட சூரணக் 
தை, வாகானசுத்தகங்கைவனனில்சுத்இ மைக்தனேமூவேழுதரமேசெ 

ய்து, பாகாகஉலர்த்இியதைபால்விட்டுப்பிசரி பாலகனேகாயவைச் துப 

லம்பத்தப்பா, கேராகக்கரிசாலைசூ ரணங்கூட்டிநினைவாகம்()பூகாகப்பூ 

(பூகாகப்பூச்சி.காகப்பூச்9. 

தன்னையேபா லிலிடவண்ணெல்லாங்கக்குக் தருவாகப்பின்புலர்த் 

இச்சூரணமேசெய்து, ஒண்ணுமேபலமூன் றுஇடையுங்கூட்டி. உக்சம 

னேமூன்றுவிசைபொடி.த்.துவடி கட்டி, கிண்ணமாய்வொருகடி.நான்றெ 

ய்யிற்கொள்ள நிலையா தமேகமொடுவிசையிளை )சொன்னமேகாசமெட்டு 

இளைப்புகயசோ கந்தொலையா த) அண்டவாய்வே. கூ௨௫ 

(6ரிச்செம்-அ.த்பம், 
வா யுவெள்றவாகமொடுவசட்சிபித்தம்வகையாககத்தீருமடா கேனி 

ந்கொள்ள, தேயுவென்றகர்மநோய்கா௫ுப்புண்கள் தொலையாதபினச௪மு 

ந்தொலைக்துபோகும், பா புமென்றசர்க்கரையிந்கொண்டல்மைந்தாபா 

ம்கான்மயிர்வெட்டும் பிழுவெட்டோடுங். காயமென்றகாற்பிலழுங்கண் 

தெளிவுமுண்டால் கருவா கப்புளிப்புகையும் தவிர்க்கச்சொல்லே..௨௨௭ 

வாதசுரத்துக்குக்யொழம், 

சொல்லவேடயரழமொன்னுவிபரமாய்க்கேள் சுகமானபழ்பாட சீ 
இஃ இல்முஷம் தம், அல்லவேமலை தாங்கெண்டக்கத்திரி ப்பனேசெம்மு 

ள்ளி முன்னைசுக்கு நல்லவேவகைக்ிரண்டுகழஞ்சுகூட்டிகாழி€ொட் 

டொன் ய்மூன் நுகர்சூநம், வெல்லவேயிருவேளைகுடி.க்கும்போ துமீண் 

டுவரும்வா 4 ஈரம் விட்புபபோமே. உ



Fir © அச த்தியர்பபூரிரணம் சா. 

விட்டுபோம் வாதசுரம் தனக்குக்கேறு விகமான சுக்குமுன்ளிக 

ண்டம் கத்.இரி-வெட்டி ப்பே \ ய்மெருமல்லி௫ிற்றாமல்லீவேருடனேவை க 

வீ£தங்கழஞ்சாண், தட்டிப்போம்கானாழிகீர்க(தியாககாய்ச்சிவடிக்த 

இல்உழக்கு வறுத்தரியிட்டு- கெட்டியில்லாக்கஞ்சுபோல் காய்ச்சிகொ 

ள்ளக்கெடியானவா தரம் ளெரிப்போ மே 2 Df 

, பித்தகரத்திற்கு இபா ழ்ம்-கஞ்சி. 

ளெரிப்போர்தா தவளை Gani ee இருபையுள்ள சீற் இசுக்குமது 

ரமாஞ்சு-. ,அவரியபேப ம் பயமும் தஞ்சிற்றாமுட்டி ௮ப்பனேமூயோ 

லேூயாழக்கொள்ள- உளரிப்போம்பித் சுங்கஞ்சியேளா உத்தமனே 

வில்வோமதுரஞ்சுக்கு- மூளரிப்போமிலுப்பைவேர் சிற்றாமுட்டி. மூ 

ன்போலக்களு கொள்ள முறைமையா மே. ௩௨௯ 

சேம்துமசுரத்துக்குயொழம்-4ஞ்ி. 

முடைமையென்றதாதுவளை கண் டங்கத்இரி முயன்றதொருசெம் 

முூள்ளிசுண்டை.வேகும்: வறுமையென்றசுக்கு டனேகியாழம்பண்ணிவ 

யடையானஇப்பிலித்தூள் Gui Le mas, அருமையென்ழசேம் தும் இன் 

சுரமுந்திரும் அப் பமிளகஞ்சிவகை பா தரியும்வில்வம்- உரிமையென்ற - 

பெருங்குமிழம் வேரில்குன்போல் உக்கமனேகளஞ்ூயிடசேத்துமசரம் 

போமே. . கூஉ௰ 

குளிர்சுரத் துக்குக்கியாழம். 

போமப்பா€சகமுல்() த௮க்கொட்டிவேரும் புண்ணியனேகியாழ 

மிட குளிர்சுரங்கள்- ஆமப்பாவிஷகாரமும்போம்போகும் அப்பனே 

வெள்ளுள்ளிவசம்புமஞ்சன்-௧ ஈமடாகோடி வேலியிந்துபபோசோரணை 

வேர் முருங்கைவேர்கயாழலகொ ள்ள-போ மப்பாவாயுவினிடவயித்.றவ 

லிதிரும்புலத்தபனேயினன மொரு சுயாழங்கேளே. ட கரக 

டுகுறுங்தொட்டி.பூனைக்காஞ்சொதி, 

சம்கிளூத வாய்க்கு. : 

இயொழமென்த.நூ துவளை கண் டங்கத்இரி இருபையுடன்முட்காவே 

ளைசுக்குபொன்றுப்- கிபாழமிட்டுத்இப்பிலிகாள் தூவிக்கொள்ள இரு 

பையு ள்ளசங்கியுட சூலகத்தின்- யாழ் இல்வா ய்வுடனேவலிபபு திருங் 

இருபையுடன்ெ கல்லிர்க்கூகருவெய்யிர்க்கு- இயா ழ.முடனருகம்வோ Gig. 

மரமனொ கறு இருபையுடன்மூன்றதுப்பரய் ஆரிகதுபோடே, ௩௩௨ 

'போட்டினன் மிளகுகொஞ்ம் உடைகதுப்போட்டுப் புண்ணிய 

னே தான்வறுத்து அற்க்கிப்போட்டு- நாட்டியேஅருகம்வேர்க்கணுப 
போக்குப்ேே ஈட்டு ஈனமையு. னிளவறப் ரய்வறுத்துத்தண்ணீர்காட் 

 முூடிவாம்ஒருபடஃ நீர்விட்/ ப் பின்புகணக்கா கராம்பு wb mugs BU 

பபாட்டு பாட்டிகமாயெட்டன்முயிருத்துக் கொண்டு தழுவனபாக்கள 

வு வெண்ணெய் போடே. ௩



அகத்தயர்பா்பூரனம் ௪௭. ௬௯௧ 

மூலக்க.பாழ 2 இச-ஈவேக்க ர eS 

வெண்ணெயிட்டு௨ ள்ளூக்குக்கொ முத்தா யாணுல் விய B wa F Ha 
ஐவிதர்தான்கேளு, தண்மையுடன் கர்பபபூற் சூரிகாககை சலகட்பலக் 

கட்டு தீருமப்பா, வண்மையு பண்னலாவிஷ கலவடகபிட பட்டை ws @ 
wn Bu ழமிடமூலநக்இரும், கண்ணயகா ய்க்கருஃ வி வெளமிலலம்பட் 
டைஈசளமானது௭சிவேர் எ நூக்கம்வேர் த னன், iF 

சாஜொன்றால்க்கியாழமிட்டுக் கொப்பளிக்க அருவான௪, 55 Bi 

வேக்காடாறு கானன்னுடச்சோ தித்லுப்பார் த் அனப்பா நாய்ச்சூவைவா 
ய்ச்சூலையிரணடுக் தர, தானன்றாயச்செய்து இதைக் கெரப்பலிஃகம் ச 
ருவான தம தமெல்லா மிதுகு குமப்பா-வானென்றகந்தகத்ைப் பசவெண் 

ணெயிட்டுமை*ு னே மானசைத்துதுணிலிற்பூசே உட்டு 

பூசியேஉருட்டியமைக்கஇரில்கோக்து புலத்தெனே தய்க்கொளு 

த்தியெரியும்போது ஆசியே௮டியீலேபிம்கான்உைக்க, ௮ப்பசேசைடர் 
ததயிலமிரங்கும்டாரு, தேசிகனேபதலமமாய்வைத்து க்கொண்டுஇ.மமா 

கமூன்றுதுளிமூக்கிலூத்ற, தூகனதக்தரல் மூக்கறுக்கபமதரேப.ய்தான் து 
லைக் துவிடும்பதத௩। ஞற்றுமபோதே ௩௨௨௩௭ 

' ஊத்றாதேடோனாக்கால்கோய் தீராது உத்தமனேயேரியேரைப் 
பெரிடேர் தன்னை, சாத்றிமயேகற்புடையமக்மையோரைழ்தருவாகமா 
snags honour, தேதற்றியதோர் அசசர்களைப்பரு சத) சானல் 
ஓத்த ச,ச்இில்மூக்கறு ச் துக்காக்கெர்யவார், டார்த்திரு௩து யோகிகளைப 
ழிம்ததோஷூம்பாவமதரல் மூக்கறுகும் : பழவினையாமடாரே ௩௩௭௪ 

நயம். 

பழவினையாஈ இராது பாவிமார்க்கு புரிவானபுலத்தியனே மருந்தி 
யாதே உழவினையாடோடிக்கொல்லாமட்டீம் = DS FOES) குக்திரர் ர்துஉ 
௮ திசொனனேன், கழவினையுந்சானகற்றபெரிே யார்க்குக்கால் பிடித்து 
ஏவல்செய்துகாத்திருக்கால், பழவினையுக் தானகலுமரு£ ஐே களூ பால் 
கானகிம்பஎண்ணைப்படியரைக்கால்வரல்கே.. கடு 

ஊழ்வினை எதுகைநோக்கி உழவினையெனமருவிய தூ 

வாங்யெதீல்திரிகமுகு தான்றிக்காயும்மைக்கனேமிளகோடுகஸ்தா 
ிமஞ்சள், தாக்கின தகார்கோலும்வேப்.ு.த.து.க் தருவாகக்கழஞ்ரி 

யரைப்பொடித்துப்டேட்டு, தேங்கிகின்றரவிப்புட ந்தமனேயு ஈன் வை 

த தருமபவகைவா சலிஉவைத்துமைக்தாஓங்கீகின்ம, ஓரல் ஐ நமஸ் 

கரிம ges ews 09: மூன் ஹு gist aS a OM fr, | Lee
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a ph = லேமுறன் அனாள் விட்டாயானுல் முூழுவினையால் வக்கசொரு 

பீந மேரு டிரு$ிலாசரனையுள். கிழல்கர்றுப்பு மிளமுடனேூனி 

வகைஃமளஞ்சாண் 0, மூசி ?லமுலைப் பாலா லரைத்துநெய்யில் மூன்று 

நான்ரவியிலிட்ட, மூக்லேகீர்ப்பாய்ச்சல் பீகசமேதீரும் மூசரையாகஇ 

ன் பொருதி ஈ்தான்கேளே க.௪௰ 

  

Goad இச் Goa". 

இரியென்னபூவசசம் வெள்ளெருகன்வேரும் தீதமானமலை த. இ 
கஸ்தூரிகஞ்சள், உரமானகசிறுககம் ெெடியுப்பம்புழுகும் உத்தமனே 

புகையிலைச்பர்விட்கு ஆட்ட, இ௰மாகசூலைபிலேபுரட்டிக்கொண்மு தீ 

ர்க்கமாயனற்கொளுத்து நாசிக் கற் 2 டமமனபீநசமும புருவுங்கூட 

Lin GS 001 Bi gach பாககஃகேயோ. (௩௨௫௧ 

இரசுகோய்பீஈசம் இரச்சூலைக்குச் தயிலம் 

கோப்பாகெல்லிக்க ய்சா.றகாழி கருபையுடன் கரிசாலைச்யாறுகா 
ழி, ஆய ப் பசுவின் ரல் எள்ளெண்ணைகாழி ௮ இமதுசம்பலமனரத் 

லுக்கலக்இக்காய்ச்சி, வேலப்பாமலே பழு 3 சியசிலுள்ளகேப்கள் வில 
குமா பீ £சமுஞ்சிரசற்சூடிம், ஏலப் ஈபறந்இடுங் -ண்தெளிவு மாகும் 
இன்பமுடனின் மொரு 'தயிலங்கேளே ௩௪௨ 

கபாலசூலைல்கு சவுரி தயிலம் 

கேளப்பா சவு*யிடப்பழச் ஈறுநாழி இருபைபுடன் பொடுதலை 
யின்சாறுகாழி வேளப்பா..சுவினிட ப ஸ்ச்னாஜிவிசமானமிளகுபலம் 
நல்லெண்ணைகாழி, காளப்பாகலக்கய)த மெழுசூபோஸதான்வடித் 
தஎண்ணை சனை முடிக்கும்போது, கேள ப்பா வொன் துமில்லை மிளகு நீ 

ருக்கூட்டியேசா தமூண்ணுபோகம்கீக்கே ௩௪௩ 

நீக்கவேதிருகிறவி பாதஇகேளு நிலையானகபாலவலிகபரஎக்குக்.ஸ 

போக்குமேபிஈசங்கன் மண்.உடசூலை பொல்லாதகேத்இச த்தின் uot As 

ரும்வாக்குமேகீர்ஃடம்புமேஃச்சூடுமேகச்சூ?ம் வ !ங்குமடாதைலமது 

வாசந்கோறும்.தாக்குமேதவருமல் மூழ்கிலாகி கண்மையுள்ளகே:ய்க 

ளெல்லாமதவறிப்டெமே ் ௩.௪௪ 

சிவயோக கற்பம் 

தல /ப்போஞ் இல போகம்செ ய்வோர்க்கெல்லாக் கணடையுள்ள் 
டி ; we க 5 உ. ் : 

என்ளெண்ணைகீக்கெமக்மா சவரி*சரர் பெ நுதலைச்சார் பசுவின்பாலு 
ஞ்சமனகூட்டிகுளகிட்டுக் சாய்ச் மூழ்க கவறிப் 2பாழமுன்சான்னவி 

உ னன் . . டத 3 உச 
(ப இதிருக்கண்மையுடன்உயோகம் கேறநமைக்தா, அம்பட்டர் 60) GH ச்ச 

. ON க உ அவம் 20. தணி ட் 
MDs pis eLp averted? sof] ஆப் மேசியா DI bE wa Cao ௩௪



அகத்தியர்பரிபூரணம்-௪௭. க 

செந்தியென்ற உக்இயி?லமை,காகேளு இலகவாசற்கைிவகள் 

கையுண்டு சொக்கமுடன் ந்நிலையடும்துக்வெண்டுசும தமுள்ளகங்கை 

தனைசுகமாய்கீயும், அம இச தஇகொண்டதனால் அய்யாகேளுஆகு உமா 
ன௫வமூலாதாரம், எம் சவிதமென்றீறி i ileal Nc ie உன் ஏகநிரா 
ம்ய்மானா மூலந்து Gest BF Gr 

ஆ காரஉகாரதீட்சை (po snr widen in 

கானெனறஆகாரமூலம்ப ர்க்கச் சாஐக.த்கைச்சொல்லுகிறேன்ஈ 
ன்றாயக்கேளூ, கோமெனறகுருவருளாலக ; ச் இட்சை டண ஈடபின்யுஉ௨ 

க. ரமடாசத்திதீட்சை வானெவறமவுஅமடாம TH இட் மார்கிகமுத 
டனுருவதிட்து திட்சைபெற்முல்மே! Dano ற அமிர் சகற்பத்காலேஇடமி 

ல்லாக்காபமது இத்ததானே. ககர 

தானென்ற இத்தியதுயோசம.ர்/கந்னையறிந்மூலமடா பிரமஞா 

னம், வானென்றஞானமடா கேசரியின் மீய 6 Gn att oo i Bev OF gi OY மூ 

லதத்திய் சான், ஒனென்ற இய த. தான உர யு Ba. pl eB ஆவியடா 

ஞணையந்தான் தேனென்றமாதமாகி..ம்பினோேசை தீக்க..வ் கஓமையை 

கீசெவியுற்கேளே. 2 oy 

செவியானஆகாச மோசைமைந்த। இர்க்,.டன்நகூலம இல் நாவி 

தன்னால்கவியாதவாசியடாமிமகமாச்சுசங் கையுள்ளமே.மதுசவியினாள் 

குவியாசரவிடனேமேகஞ்சேர்த துமுமுறொனி2த்த மாய்ச்சலமுமாச்சு 

அவியா தமேகசலந்தன்னால்மைக்தா ௮ண்டசருசரங்களொல்லாமுயிரு 

ண்டாச்சே. ee 

5 உண்டானசோ இயப்...! புலத்தயெனேகேளு உரைத்துளிட்... யூச 

ணமாய்கா நாம்றுள்ளே-கணடாயேபூரணமும்காலு கீதறில்கண்டெடுக் 

அசொன்னூபொருளிக்த.நால்தான்.விண்டனடா அதில்சொன்னகருக்க 

ளெல்லாம்வேதாக்கயோ௫யர்க்குவிளக்கமாகும்- ண்டு போலிதிற் கருக் 

கள்தெளிவாய்ச்சொன்னேன்பகமை பா இன்ன2மை ௬ தயிலங்கேளே. 

கந்தகத்தயிலம். 

தயிலங்கேள் கந் சகமம்வெடியுப்புச்சலையுந்தருவாகப்பலமொன் 

றுபொடிக்கும்போ௮ு, அயிலமென்ச நவாச்சாரம்விர௩்த.ஃனு மப்பனே 

யரைகழஞ்சு கூடப்போட்டு, ஒயிலா கப்பலம்காலு டசுவின்வெண்ணை 

உக்தமனேகல்வம்இலிட்டுட்டி,, தயிலமப்பாமுன்பேலச் சுடர்த்த 
யிலம்வாங்கிம் தருவானபிம்கானிற் பதனமபண்னே, a) ss



Fir gr அகசத்தியாபரிபூரணம் ௪. 

பண்ணி? பபணவி டதா னந்இ௫ 5 இபத் தகா ள் சர்கீ கரையிற்கொ 

ள்நம்போ ௮, உண்ணவேபக்இயமே! இல்லை-ண்டாய்உத்தமனே நீல் 
SBI விப | இகேரை, க wor osm Cay ச் ஷ்டசெ ரறி விரணம்வெள்ளை கலர 

ன 2௬ 2..கவாதவாய்வு இண்ணலேக்ஷயரோகங்குன்மவலிகூடத் தீரு 
ம்டாஇ னமொரு செய் தஇிகேளே, ௩௩௫௨ 

மூதண்ட க்கியாழம். 

செய்தியென்னசூடுமொண்டால்மருந்தினாலே இருகத்கு அறுகம் 
வேர்பலம்பத்தப்பா,கதுமேயஇமதுரவ கூகைகீறும ௩நஉமானமாதன 
ம்பூமிஎ கிஷ, எய் அமேடலமசை சான்கூடப்டோட்டூளனமைகனே 
று முநிரட்சடொன்றுக்கி4ொய் துமேகாற்படி கீர்பரக்கள வுவெண்&- 
கூட்டியே குணா காகமேகொல்ள, 6.5 

சன்னிக்குத் தயிலம். 

கொள்ளே .வீ றடனேகூப்பும்2பாகும்குணமானசக் நியிட கயில 
ங்கேளு, விள்ளவேமவிலிங்கம் புனல்முருங்கக்காயும் விளாவின்வேர் 

கொச்சி 2வெருக்கள் வேரும், “கள்ளவேசொன்னகரைவாதமடக்கக் க 
ரூவானபட்டையலமா ஜோேடொக்க, வள்ளலேபலமிரண்மெயில்பீலிகா 
னும் வண்மையுடன்எட்டியிடகுறுணியாமே. ee 

சூறுணியாமித்சனையு மிடிச் ஐப்பாண்டங்கூட்டியே கேப்பெண் 
ணைபுங்கனெண்ஷை, கருணமாயெள்ளெண்ணைபடியசையாய் வார்தீது 
த்தபவாகத்தான்பிசறி மேலோடுமூடி, அருணமாய்ச்€லைமண்வலுவா 
ய்ச்செய்தூோ ௮ப்பனேயடியிலே மருதான்போட்டு, வருணகாய்க்குழி 

வெட்ட.ப்பல்லாய்வைத் து மைந்தளேபல்லாவாய்ப்பானைத்தூசே. 

தாரெல்லாம்மண் பூசிப் புகைபோகாமல் துரி தமூடன்சாணமேஜ் 

றிச்சு,த் இக்ே களூ- பாசெல்லாந்தானெரியக்கனல்மாய்ப்போட்டுபாக்கா 

ன்கலயத்இல் தயிலம்விமுறு, நேரானகுழித்தயிலம்ப,தனம்பண்ணிகி 
னைவாகமேல்பூசப் பிடித் துவரும்போ, பாசெல்லாஞ்சஈகியொடுவலி 

ப்பிசிப்பு பாச்கானமுடக்கம்..ரரிச வாயு. கூடு௭ 

காதுமந்தத்துக்குச். சிரசில்தேய்க்கற்தயிலம். 

 வரயுவெல்லாம்போகுமடா தயிலக்தன்னில் வண்மையுடன்சாது 

கேளாமற்போனால், நேயுவென்ற ஈல்லெண்னைபடிகால் தன்னில் நில 

ப்பனையுங் காத்பல்கான் டொடித்துக் காய்த்சி, பாயுவென்றபாதமி.ர 
டக ச உற கட . = க : ல ச் = 

ண்டடியில்தேய்3 LI BST LOT IIa GY LOM மண டலமாலட, ஓயுவென்



அகத்தியர்பரிபூரணம் ௪௭ டு 

தூல்லெண்ணைபடி காலுக்கு CF ளூதிதமனே கொடுவேலிப்பட்டை பலன் 
காலே- கடடூள 

கா அக்கு ச்்இிரைச்ச க்குக் தயிலம், 

காலப்பா முலைப்பால் விட்டரைகத்துக்காய்ச்சிக் கனமாகத்ெல் 
கெ-ஞ்சம் 9ல்? ஃய்ச்து, மேலப்பாஈண் டலமிப்ப : சண்டெண்ணை 
மேன்மை: பிட ன்ருன்றே றப்க்ககாக்கா GUD B'S பால் பொலேதீர்க்துபோகு 

ன்சூத்திசைசசலுக்குப் ரன்காணகொள்ளிம்க, ம் கொழுஞ்சலே 'ரும்-காள 
ப்பாகசழஞ்சுமேல்தேோலல as Fs கன் மையட ன்முலைப்பாலால் நன் மாபா 

ட்டே. க௫௮ 

ஆட்டி Cus rfc ae லெண்ணெப்தன்னில் YOM TEE KER 
இ லஞ்ச எளிவிடடு பாட்டியே க।துக்குளன் WG AMG அலைக்கப்பரு 
வாசக்காஇசைச்சல்க! துகுல்தல்- on” a Cue z ஜு. நோய்பேனுமம்பா உத 
த மனேபல்வலிக்சூ மறு... பகதி.இல்- காட்டியேதைவேளை es LG BL ov Ayn 

ஈலமாகத்கட்டியைலகசக்இக்கேளே. ௩௫௯ 

௮கம்வேர்த்தயிலம். 
> 

Laur ; Oe உ சகல வி க்சக்கியே ம INIT EB காஇல்காணும் க் Aa s WEP CIO ஐல விட்டா? 
் . ie 

போ கும்-சசக்கிடவே ( LAB GE GOS OTD மண்டி மில்லா ஒரு தலை 

வலியு போகும் b= -புசக்இட்டி யின்ன மாரு தயிலற்ொஞு பாம்கான அ 

அகம்வேர் LIM DiI BS ECHL 1- சொசக்கியேமான oS ஸ் GL ணீ கா ன்ன 

க்யா கஎட்டொன்று யிநுக் துூக்கொப் ன்னே, கூ Sr) 

Doss ee LID. STEM AR 19. srdmonal® “வெட்டி 

வேர்க.ர்கோல்வில சனி .கெருக்க்டேே PETRI. ot ன் சழுஞ்சவிதம் க்க 

an 5 gS ப பிலமல க கீரில்லாமல்-. கருக்கு ககியயச்ளிய த முழுசூம் 

போது கனகன் ரமண் டபிடி இரசில்பிஃதம்- வரக் தழமுன்ளமஞ்சுன் சீர் 

சத்ஃரூத்இுரம் மகத்தானமேகயோய் தணிர்நுபோமே, ௭௧ 

  

  

    

  

போமப்பாஉ ஷ்ணங்க கள் கேத்ரவாயுபொல்லா. சசயிக்கியமாம் பயி 
தய நுங்கூடா நாமம். பாரு தண்ட தபரிலல்கண்டால்கன் அஉயில்லாகோ 
ப்களெல்லா ம் நாடாஈப்பா-தாமப்பாபிக் தட esi வியாஇபோரும் sous 
வானசந்கறு9 யிதிற்கொவ்வா து-வேமப்பர விஷங்களுக்குக்குக். குழம் 
புகேளா வேப்பமுத்து ரசஃகெ்தி அருசுவெள்ளை. . ௬௯௬௨ 

விஷங்களுக்குக் சூழம்பு, 

வெண்டி ளை யொடமனோி இலையும் Oe பங்க "யமேழு மேன்மையாய்வ 
எம் சூ sh ர்க் ௩ ரந: வட்டி 2 SH GST Ott ot re 216i oui ளஞ் *ச்திசெய்து



Sir Fen அகத்தியர் பரிபூரணம்-௪௭. 

கருவாகக்கழஞ்ச துவுமேழுமென்.ரய்-வள்ளலே கல்வத் திலிடடெருக்க 

ம்பால।ல்்டீ ட்டி. பசைஒருசா மமெழுகுபோலே- துள்ளவேபின்பு()கிம் ப 

கெய்தான்விட்டுத் துருசகவொருசாம மரைத்து Gas for. ௩௬௨ 

() நிழ்பநெய-வேப்பகெய், 

OTF ROM LED சாம்பு*மிழ்கன்னிவைத் து அப்பனேவிஷங் 

இண்டி, வந்தே ர்க்ு-இரச் துடனேபயிறளவுவெற்திலையிலி-ப்க்து தீரக் 

கமுடன்ஃடி வாயிற் கொஞ்சம்பூச.பற ் துவீடுஞ்சகல விஷமயபோகுமெ 

ன்றுபாடான துவடமொழிதால்பகமப்ப1-உ௮ை சக்துவிட்டேன்பத்தியக் 

தான்பசுமோசாகும் உத் ;மனேச நிிக்குக் கலிக்கங்கேளே. ௩௬௪ 

ச%நிக்குக் கலீக்கம். 

கேளப்பாமருக்கரைப்பழத்தைகீயுல் கருபையுடனுடைத்து.ஆ.தி 
ன் விரையில்தானும்-பாளப்பாபி?னிருக்கும் லாக்கிக்கொள்ளு பாலக 
னேவிரையெல்லாம் நீக்3ப் 2பாடு-தாளப்பாபயறுபோ லுருட்டிக்கொ 

ண்டு தருவாகவெள்ளைச்சா சணைவேளையோ 9-கேளட்பவெற்திலையுள் 
கசக்இச்சா த்தில் இருடையுடன் சகானரைத்துவிழியித்பேடே. க௬டு 

HED Ia CHA கயம். 

போடவேசக்கியொடு பிடரிகோயும் பொல்லாத வுடம்புகோய் நீ 
தேத்றங்கள்-சாடவே ஓடிப்போ மின்னமொன்று சாத்றுகறேனாக்கிரா 
ணச்கசுயவாய்க்ளே -நாடவேகாட்டெருவில் எருக்கம்பாலை Breve ged 
சையடி க்துக்காயப்போட்டு - தே _வேபுடம்போட்டுச் சாம்பல் தன்னை 
த் இறமாககசியிலே ஏற்நுவாயே. ௩௬௭ 

கண்வியா இக்குமரு $ து. 

. 7D « . ௫. - - - ச ஏற்றவேசலதோஷ மண்டைக்குக்து எறத்தமென்றநீரேற்த மெல் 
லாம்பேபகும்-பார்திப2னைகண்ணிலுள்ளவி பாதிபோகப் wa BAC pest 

0 சம்பழ த்தில்தாற்.றஎட்ட-தே  ற்மூமல் துளை களைத் தூலவுங்கக எட்டி 
கி துரியழுடனகயி/ கொத்து? சட்டியிலே தாக்கிப் பார்த்தாலே விளா 
ங்க/ய்போல் பசுவின். வணெணெய் பபலகனேலவங்கமெல்லாம் பரப்பி ஆ 
மூடே. ௩௭௭௪ 

0 சம்பழம்-எலுமிச்சம்பழம், 

= a ௧ த . அத! ௬: a se 

மூடயேபச்சட்டி. தனிஃ்படரால் மூர்ச்கமூடன்சுத்தகல்கை விட் 

டுவைகீ-காடியே௩.ற் கரன் பேயே வேதே ஈலமானகத்தகள்கை வி: 
ட்டுவைல்று Skog WS fant oo - 32.1 அனா வெண்ணைய் weal wis 28 இமமான



அகத்தியர் பரிபூரணம்-௪௮. “சள 

தாம்பரர்தின்பரணிலேலைத்து - சாடியேபழமுடனே லவங்கப்பூவும் 
தள்ளிவிரிவெண்ணெய்தனைக் சுண்ணில் இத்றே, ௩௬௮ 

இற் நிடவேசலம்வீழு மெரிப்புண்டாகும் இதமாகச் சலையினாத்று 
டைக்கற்கும் -பரற்நிடவேமண்டலந்தான்௧ண்ணில்தற்றா மாரு தகே 
க இரநோய்மாறுமென்றும் - பேற்நிடவேயென்குருவேதயர் சானிக்தப் 

புத்ச,த்இன்ெ .ருமையினாற் புகன்றசகோடா-சோற்றிடாவுலகத்து லெ 

ளியோருண்டு துரையான துரைமக்களரசருண்டே. ௩௭௭ 

வயித்தியதருமம். 

அசசெென்றால் பொருள்கொடுத்துநோய்தீர்த்தசொள்வா T 5 @5) 
Geytsme5é Shri w-beOs 007 OevahGu FES i? 5 Busy 
செய்ய கிலையான த௫.௦௰ துகிலைக்குக்மென ஐஃரிசமுடஜென் கூருவேஇ 
யர்தான்சொன்னார்பில்ளையென்றபுலக்இியனேயுனக்குச்சொன்னேன்.- 
பரிசன்மா ய்மனஇல்லைக்தகால் மூ  இசேர்வாய்பர லகனேயவி ஐ கமதந்கா 

ல்பலிக்டொதே. - நட ஏல 

ட்லித்தடவேவேணுமென்ளுல்புல.க்யனேஜயா பரரிலுள்ளவுயி 

ரெல்லாம் தன்னுயிர்போலெண்ணி-சலிச்இிடாயொ Gur He கருமஞ் 

செய்யச் சக்தையங்கள்செய்.பாசேசஇசெய்யாே-சலித்திடவேகருமத் 
தால்பிதவி௫ட்டுக் தருமத்தல்சாயுச்யப கவிகட்டும். GSO shade; 
ருவை.படுத்துக்காரு சகாகாலஞ்ச தா௫ுவனைப் போழ்றிப்பரசே, ௩ஏக 

கர்ப்பவியா இக்கு ஏண்ணெய், 

போத்றினாுலின்னமொருஎண்ணெய்ே களா புலத்தியனேபிள்ளையி 

ல்லாமலடியோ ர்க்கு-சரற்றுறேறோமேரண்ட ஏண்ணெய்காஹிதவே 

ஊையிலைபுடனேயேரண்டத் இலையும் ப.ர்க்டவேமஞ்சளொடுகடுக்காயி 

ந்துப்பு பரிவானவெண்காரம் வள்ளைப்பூண்டு-தோர்த இடவேகடுகுட 

னேவிழுஇரிலாவையுக் தொகைவை.த்துகைமூன்றுபலமாய்த்தூக்கே 

.தாக்கியேயம்மிமிலே மைபோலாட்டி சீ தரிதமுட வெண்ணையி 

லேகலக்இக் காய்க்கி.தா க்$யேமெழுகுடத மாய்லவடித்துக் தருலான கு 

ப்யிலைபதனம்பண்ணி வாக்கிலேவடிக்குமுன்னே சழஞ்சுகிறயைப் 

பா வண்மையுள்ளகள்ளிப்பால்கூட்டி க்கொண்டு-தேக்கியேக ரண்டி கி 

றைகாலுகாள்கொண்டு DOT Spe Bers கெ.டுக்ஐக்கேளே:௩எ௩ 

கேளப்பாபத்தியமோஉப்பாகா துருலபயுடன மூன்றுவிசைகொ 
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லேடொழி 66 Sos or ல் குரிகாகப்பச கை வத்தே னிர்நா ல்க்ன் னைக்கூ 

Merc சகலமுமே வெளியபாச்செ.ன்னேன்- பெரிதாகப்பாராட்டுமி 

சி.நாலைப்பபரின்பழுத் தி தனைப்பெறுவாயப்பா- இறிஜாகவெளியரங் 2 
2 

ம்செய்தாயானால் சீவசிவாரவிகோடிஈரகமெயப் தும். Ga) 

நரகமென்ற5ரகமஇல் Bip scvscr@ rap கன்மையுள்ளசாயுச்யெம் 

பெறு; தனன்றோ தெரிவையர்கள் சந்இடுவிமூ.தகன் ஜேவஞானமுக் 
இபெக்௮ுஇ றுக்கனன்ரோ- பரிவானவா௫ிதனி லைறகன்றோபாழானஉல 

க:௦இலிருக்காள்றோ- கெரியாதேபுலத்இபனேயிக்த நூலைச் சதேசக்இல் 

காட்டாதே சஇசெய்வாமே. உக 

நூல்கெடா இருக்க, 

சதிசெய்வாரிர். நாலை வெளிவிட ஈமேசசஇிசாகவுலகத்கோர்கேட்பா 

ருன்னை விதியலேநமால்களை யிர்துவிட்டால் வீணனவவனைமஇயா 

ன்வித்தையாலே- எதிராளியானவனும் உன்னை சானு மெவ்வளவும் 

போடாகீவாடாகென்டான் சூஇப்பாசக்குருவிந்தப்பாடுபட்டா ல்குவல 

- யழ்தோர்பரிம்பா! யென்னசொல்வேன் ௩௯௭
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௪௨ அகத்தியர் பரிபூரணம் ௪. 

சொல்வானேகான்தாண்டா குருவுமென்பான் சோ கனைக்குமார 

ணம்கைச்செய்துபார்ப்பான் வெல்வானேயெளியோரசரைவலிமையாலே 
விணருக்குதூல்கொகித்தல்பாபமெய்தும் செல் லாசபணமொருகாள் 
செல்ல சகப்பாசில;யகுருகாகனென்றால் செல்லலைப்பான் வல்லோரு 

க்கீயாத யோகிக்கீ6 தால் வகையான தாலகனைவணங்குவானே,௨௯௮ 

வணங்குவார்சிவயோ௫ஞோானயோஇ மத்றமம்றபேரெல்லாம் தூ 
ணிப்பர்- இணலகுவார்போலிருப்பரிணங்கார்பின்னே இக்நூல்டுட்டு 
மட்டுமிணல்கிகிற் டார் பிணக்களுடலு சவுசெய்ய வேண்டாம்சொன் 

னேன்புலத்தியனேபேரின்ப வெளியைச்சொன்னேன்- குணம்காமல்வ 
- மிகூட்டி ௧3 வழிமயநாடில் குரு வானபறா .சனெல்லைவெளியாமே. 

ச 

வெளியானவெளிய து. சான்பரஞ்சோரூபம்வே.கா ந தரூபமடாசெொ 
ரூபாஈ$2ம் வழியானவயித்தியயூசணமான(₹த2ம் மகத் தானபூசணத்து 
னர்த்தங்க.ண்டு நெளியாமலாகாரங்கடக்துமேலே நெருப்பா நில்பயிர்ப் 
பாலவழி2பசென்று அளியா தபரவெளியால் ஒளியாயோட மருவ தூ 

ஆனந்த பூரணமுமுத்றே. . Par 

முற்றான பலத்இபனே புலக்இயகாரிஷியே முச்சுடருமா இயகதம் 
நன்ளாய்ப் பாரு சிச்கானவயிக்திபபூரணமீமப்பசேகத்திற்டயாது 

இத மய்க்கேளு. பம்கானபஇ சனிலவைகத்துப்பூசி UB Bre ot Aas go 
OS Pasa Hod வி க மனவயினையறுக்கும்ஞானித்தி Capri syr00 53 

வெளிசேர்முக்ே. Pans 

அகஸ்தியர் திருவாய்மலர்த் தருசிய. 

பரிபூரணம் சா 
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